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Odločanje o predpostavkah in o stvari sami 

 

1. Poglavje V.1. ZUst (člena 54 - 55) ureja postopek preizkusa ustavne pritožbe ob upoštevanju 

predhodnih členov 50 - 53. V postopku preizkusa Ustavno sodišče odloči v senatu treh sodnikov o 

zavrženju oziroma o sprejemu ustavne pritožbe. 

 

Poglavje V.2. ZUst (členi 56 - 60) ureja obravnavanje in odločanje Ustavnega sodišča po sprejemu 

ustavne pritožbe. V tem postopku odloča sodišče meritorno, se pravi o samem pritožbenem zahtevku, 

ki ga bodisi kot neutemeljenega zavrne ali pa mu ugodi: Sodišče odloči, ali je posamični akt organa 

posegel v ustavno varovano pravico pritožnika in ali je ta poseg protiustaven, se pravi, da poseg ni (ali 

je) utemeljen z ustavno legitimnim ciljem. 

 

2. S sklepom z dne 22.3.1996 je Ustavno sodišče na podlagi 55/4 člena ustavno pritožbo SDSS in 

drugih podpisnikov sprejelo. 

 

Odločitev o sprejetju vsebuje oziroma je utemeljena z odločitvijo o procesnih predpostavkah iz 51/2 

člena ZUst: da je zatrjevana kršitev očitna in da bi z izvršitvijo akta nastale za pritožnika nepopravljive 

posledice. Tudi odklonilno ločeno mnenje k izjemnemu sprejetju ustavne pritožbe predloženo sodišču 

na podlagi 40 in 49 člena ZUst priznava sklepu o sprejemu naravo odločitve Ustavnega sodišča. 

 

3. Te odločitve Ustavno sodišče samo ne more revotirati, ker je bila že podpisana, odposlana 

strankam in objavljena. Zoper odločitev (sklep) o sprejemu tudi ni dopustna pritožba (55/4). Če je 

ustavna pritožba sprejeta, jo sodišče mora obravnavati (57. člen ZUst) in po obravnavi o njej odločiti 

tako, da jo kot neutemeljeno zavrne ali pa ji ugodi (59/1) člen ZUst). Ustavno besedilo določa, da je 

pritožba "sprejeta v obravnavo". 

 

Obravnavanje pritožbe se mora izteči v odločitev o njeni utemeljenosti oziroma o utemeljenosti njene 

zahteve, da Ustavno sodišče odloči ali je predsednik DZ s svojim nezakonitim aktom prekršil ustavne 

pravice pritožnikov, varovane s 44., 45. in 90. členom Ustave. Ustavno sodišče je po odločitvi o 

sprejemu dolžno odločiti meritorno. 

 

4. Ustavno sodišče mora tako kot vsi drugi organi odločati na podlagi Ustave. Ustava v 160. členu, in 

fine določa, da "o tem, ali Ustavno sodišče ustavno pritožbo sprejme v obravnavo, odloči na podlagi 

meril in postopka, določenih z zakonom." V obravnavanem primeru je Ustavno sodišče že odločilo o 

procesnih predpostavkah, ko je odločilo o sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo. O tej svoji odločitvi 

ne more ponovno odločati, zoper njo ni dopustna niti pritožba niti revotacija. 

 

Ker torej ni nobene ustavne in zakonite podlage za ponovno procesno odločanje o očitnosti kršitve in 

o obstoju nepopravljivih posledic, je opustitev meritorne obravnave in odločitve o zahtevi ustavnega 

pritožnika v nasprotju z ustavo in zakonom. 

 

5. Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti v državi za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Odločitve Ustavnega sodišča so dokončne in obvezne. 

 

Zato bi obstoj najmanjše možnosti in verjetnosti, da bi Ustavno sodišče samo kršilo Ustavo in zakon, 

pomenilo tako pomembno grožnjo za obstoj in varstvo ustavne demokracije v Sloveniji, da bi se ji 

moralo Ustavno sodišče samo izogniti "na daleč" in na podlagi najbolj stroge presoje. 
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6. Na dlani je primerjava z ureditvijo evropskega mehanizma za varovanje človekovih pravic, v 

katerem o sprejemu pritožbe ("admissibility") odloči EKoČP, sodišče pa meritorno. ESČP je že odločilo 

v svoji sodbi De Wilde, Ooms in Versyp proti Belgiji z dne 18. junija 1971 (Serija A, št. 12), da ima 

sodišče po tem, ko mu je bila zadeva posredovana, polno jurisdikcijo. Obseg zadeve, ki je pred njim, 

je določen z odločitvijo Komisije o sprejemu. 

 

7. Ustavnemu sodišču dela preglavice zlasti razlaga zakonitega pogoja "očitne utemeljenosti" pritožbe, 

ki mora biti (kumulativno) izpolnjen za sprejem pred Izčrpanostjo pravnih sredstev. Ker domnevam, da 

se je slovenski ZUst zgledoval zlasti po nemškem Zakonu o zveznem ustavnem sodišču, je koristno 

seznaniti se z nemško ureditvijo sprejema oziroma zavrnitve ustavne pritožbe. 

 

Člen 24. nemškega zakona (iz leta 1985) naprej na splošno določa, da sodišče lahko soglasno zavrže 

nedopustne ("unzulassig") ali očitno neutemeljene vloge (offsichtlich unbgrunded"). Člena 93a. in 93b. 

določata postopek za sprejem pritožbe v odločanje. Komora ("Kamer"), sestavljena iz treh sodnikov, 

ima dve pristojnosti. Njena prva pristojnost je, da soglasno zavrže ("verwirft") sprejem pritožbe (:če ni 

plačana sodna taksa, če je nedopustna ali iz drugih razlogov nima možnosti za uspeh, če je 

pričakovati, da je senat iz spodaj navedenih razlogov ne bo sprejel). Proti sklepu komore o zavrnitvi ni 

pritožbe. 

 

V drugi pristojnosti komore pa je, da soglasno ugodi ("stattgeben") ustavni pritožbi, če je slednja očitno 

utemeljena ("offensichtlich begrunded"). Pogoj "očitne utemeljenosti" je že v istem stavku natančno 

opredeljen: "...,ker je ustavno sodišče že odločilo o ustavnopravnem vprašanju, relevantnem za 

zadevo." Se pravi, da v razliko od slovenske ureditve že komora treh sodnikov (pri nas "senat" v istem 

sestavu) lahko meritorno odloči o zadevi pritožnika. Njen sklep ima enako veljavo kot sodba senata 

osmih sodnikov, ki je nemški ekvivalent slovenske plenarne seje. Pojem "očitne utemeljenosti" v 

nemški ureditvi torej ni primerljiv s slovenskim niti po svoji funkciji v ustavnosodnem postopku, niti 

vsebinsko. 

 

Se pravi, da nemška komora treh sploh ne odloča (kot pri nas) o sprejemu v odločanje. O tem 

vprašanju odloči senat osmih sodnikov vedno tedaj, kadar komora sprejema pritožbe ni niti zavrnila 

(ker ni bilo doseženo soglasje vseh treh njenih članov), niti ji ni meritorno ugodila. Senat osmih pa 

odloči o sprejemu pritožbe, če je izpolnjen pogoj pozitivnega stališča vsaj dveh od osmih sodnikov 

glede vsaj enega od dveh vprašanj: da je od odločitve pričakovati razjasnitev ustavnopravnega 

vprašanja ali če bi zaradi neodločitve o stvari nastala za pritožnika težka in neponovljiva posledica. 

 

Člen 90(2) določa, da Zvezno ustavno sodišče lahko že pred izčrpanostjo pravnih sredstev takoj odloči 

o ustavni pritožbi, če je slednja splošnega pomena ali če bi za pritožnika nastala težka in nepopravljiva 

posledica, če bi bil najprej napoten na pravno sredstvo. Ureditev postopka sprejema ustavne pritožbe 

je tudi v tem primeru enak, čeprav nemški zakon o tem izrecno ne govori: Pritožbo lahko že komora 

treh zavrne ("ablehnt", ali o njej meritorno odloči tako, da ji ugodi - v obeh primerih ob izpolnjenih 

posebnih pogojih. 

 

Pojem "težke in nepopravljive posledice" se v nemški ureditvi pojavlja na dveh mestih, v dveh vlogah 

in v dveh povsem različnih pomenih. V prvem pomenu je v funkciji enega od dveh alternativnih 

splošnih pogojev, o katerih se lahko izrečeta katerakoli dva izmed osmih sodnikov senata (drugega 

predstavlja "pojasnitev ustavnopravnega vprašanja"); njuna opredelitev zadostuje za odločitev senata 

o sprejemu pritožbe. 

 

V drugem pomenu pa so "težke in nepopravljive posledice" v vzročni zvezi z napotilom na (redno) 

pravno pot: "falls er zunachst auf den Rechtsweg verwiesen wurde." Nemški zakonodajalec torej 

predvideva možnost nastanka škodljivih in nepopravljivih posledic tudi zaradi trajanja predhodnega 

rednega postopka, ki bi pritožniku preprečil domnevno hitrejšo in učinkovito intervencijo ustavnega 

sodišča. 

 

Tudi o tako kvalificiranih, torej zaradi napotila na pravno sredstvo nastalih škodljivih in nepopravljivih 

posledicah mora najprej soglasno odločiti komora treh sodnikov, tako da pritožbo bodisi zavrne ali pa ji 

ugodi. Šele če ji to ne uspe, odloči senat osmih na podlagi opredelitve dveh sodnikov, ki se izrečeta o 



 3 

obstoju enega od dveh pogojev, s tem, da je v tem primeru splošni pogoj "škodljive in nepopravljive 

posledice" kvalificiran še z dodatnim pogojem njihovega nastanka "zaradi predhodne napotitve na 

pravno pot. 

 

8. Po nemški ureditvi torej komora ne more prijudicirati odločitve plenuma (senata), potem ko je 

ugotovila očitno utemeljenost pritožbe, ker v takem primeru sama meritorno ugodi pritožbi. Problem, s 

katerim se je ubadalo slovensko ustavno sodišče, sploh ne nastane. Enako velja za situacijo 

sprejema: Če se dva člana nemškega plenuma izrečeta za sprejem, se šteje, da je to odločitev 

plenuma samega - torej se ne pojavi niti problem ne bis in idem, ki ga je razvozljavalo slovensko 

sodišče. Če bi obravnavalo slovensko Ustavno sodišče sedanjo pritožbo po nemškem modelu, bi bila 

sprejeta v obravnavo in odločanje po izvedeni kontroli dopustnosti že s podpisoma dveh sodnikov. 

 

Javna obravnava 

 

9. Ustavno sodišče je v dosedanjem postopku že odločilo o procesnem vprašanju izločitve na podlagi 

navedbe pritožnika, naj "razmisli o možnosti" sodnikove izločitve in sicer tako, da je s procesnim 

sklepom zavrnilo zahtevo za izločitev (sklep z dne 14.3.1996). To je sodišče storilo na podlagi 

ugotovitve, da meritorno vprašanje ustavnosti vsebine zahteve za zakonodajni referendum o uvedbi 

večinskega sistema državnozborskih volitev ni neposredno povezano z meritornim vprašanjem 

ustavnosti napadenega akta predsednika DZ. 

 

Z obžalovanjem moram ugotoviti, da se obravnavanje ustavne pritožbe, ki se je izteklo v sklep o 

njenem zavrženju, ni uspelo izogniti razpravi o obeh vrstah meritornih vprašanj, kljub ustreznemu 

opozorilu na seji sodišča. 

 

10.. Ustavno sodišče mora na podlagi 35. člena ZUst odločiti tudi o zahtevi pritožnika, "da o tej pritožbi 

odloča na javni seji", se pravi na javni obravnavi. 

 

Tudi odločitev plenuma sodišča, da ponovno odloča o obeh procesnih predpostavkah, o katerih je že 

odločilo, ga ne odvezuje dolžnosti, da odloči o razpisu javne obravnave. 

 

Predsednik DZ kot nasprotni udeleženec v svojem odgovoru na ustavno pritožbo obširno navaja 

razloge, zaradi katerih po njegovem mnenju obe procesni predpostavki iz 51/2) člena ZUst nista 

podani. Načelo poštenega postopka in še posebej enakosti orožij zahteva, da se o procesnih 

navedbah predsednika DZ lahko izreče tudi pritožnik. 

 

Pritožnik svoj predlog za javno obravnavo opira na 6. člen EKČP. V tem pogledu je judikatura 

Evropskega sodišča (v Strasbourgu) nesporna in dosledna. Če stranka v postopku pred sodiščem 

zahteva javno obravnavo, jo sodišče mora razpisati. To velja tudi za odločanje sodišča o procesnih 

predpostavkah. Tudi ESČP samo izvaja o procesnih predpostavkah kontradiktorni postopek. O 

(ne)obstoju teh predpostavk ("preliminary objections") se izjavljajo stranke pred in na javni obravnavi 

("hearing"); lansko leto je sodišče v zadevi Titina Loizidou v. Turkey postopek celo razdelilo na dva 

dela in najprej izvedlo javno obravnavo o procesnih predpostavkah, se o njih izreklo in objavilo sodbo, 

nadaljevalo postopek "on the merits" in izvedlo še en "hearing" namenjen samo obravnavi meritornih 

vprašanj. 

 

Taka dvojna odločba (prva: "on preliminary objections", in druga: "on the merits") o isti zadevi je bila 

izdana že v več primerih. 

 

11. EKČP je v zadevi Gerhard Sussman proti Nemčiji (glej: Report of the Commission, 12. april 1995, 

Application No. 20024/92, paras. 48-50) zavzela stališče, da je tudi postopek sprejema ustavne 

pritožbe na podlagi členov 90, 93a, 93b in 93c nemškega Zakona o zveznem Ustavnem sodišču 

podrejen nadzoru 6.1 člena EKČP. Nemška ureditev je primerljiva s slovensko, čeprav določa 

drugačne pogoje za sprejem ustavne pritožbe oziroma za njen sprejem že pred izčrpanostjo drugih 

pravnih sredstev ("če je splošnega pomena ali če bi nastala za pritožnika težka in nepopravljiva 

posledica, če bi bil najprej napoten na pravno pot", člen 90/2), 2. stavek). Zato je treba upoštevati, da 

je tudi slovenska ureditev postopka sprejema ustavne pritožbe v obravnavo podrejena kontroli 6.1 

člena EKČP. 
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12. Zastavlja se vprašanje, ali bi javno obravnavo smel ali celo moral opraviti na zahtevo pritožnikov 

že senat. Sam nisem (bil) član upravnega senata Ustavnega sodišča, ki je najprej odločal o 

(ne)sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo, zato nisem mogel vplivati na njegovo presojo tega 

vprašanja, četudi bi se mi zastavilo že v tej fazi odločanja Ustavnega sodišča. Vendar se predhodno 

nagibam k stališču, da že senat sme in celo mora razpisati javno obravnavo, če to zahteva pritožnik in 

še posebej, če je senat razdeljen glede vprašanja sprejemljivosti. 

 

Po analogiji s postopkom pred Evropsko komisijo za človekove pravice bi obravnava lahko potekala in 

camera. 

 

Ureditev obravnavanja ustavne pritožbe pred senatom je potrebno presojati tudi v luči 55/4. Zust ob 

upoštevanju okoliščine, da sodnik, ki je naknadno s podpisom podprl sprejem pritožbe, ni sodeloval na 

(javni) obravnavi. V tem pogledu zaenkrat nimam oblikovanega stališča de lege ferenda, ali glede 

bodoče ustavnosodne prakse. 

 

Vsekakor pa je potrebno obravnavati zahtevo pritožnika, da naj se razpiše javna obravnava v luči 

njegovih pravnih interesov. 

 

Odločitev o sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo, h kateri sem prispeval s svojim podpisom, pomeni 

ugodno rešitev njegove zahteve v procesnem pogledu. Vztrajanje pri sicer sporni zahtevi po javni 

obravnavi bi bilo zato v nasprotju s pritožnikovimi pravnimi interesi, še manj razumljivo pa bi bilo, če bi 

se za njeno izvedbo zavzemal tudi sam. 

 

Pač pa je pritožnikova zahteva za izvedbo javne obravnave v celoti utemeljena (glej supra, točka 7/1-

4) glede postopka odločanja o procesnih predpostavkah na plenarni seji sodišča. 

 

Vendar sam na plenarni seji nisem več vztrajal pri izvedbi obravnave zato, ker bi po moji presoji z 

vsakim dnem odloga končne odločitve sodišča nastajale za pritožnika vedno bolj nepopravljive 

škodljive posledice. Tehtanje obeh interesov pritožnika na eni strani po celoviti javni in kontradiktorni 

obravnavi njegove zahteve v procesnem in meritornem pogledu in na drugi strani vsakodnevnega 

porasta verjetnosti nastanka nepopravljivih škodljivih posledic je pokazalo, da je potrebno dati 

prednost hitri odločitvi. To razlogovanje pa ne zmanjšuje siceršnje utemeljenosti pritožnikove zahteve 

za izvedbo poštenega sodnega postopka v skladu s 6. členom EKČP. 

 

Prekrivanje procesnih in meritornih vprašanj 

 

13. V nadaljevanju tega besedila obravnavam meritorna vprašanja zadeve kolikor so povezana z 

odločitvijo sodišča o zavrženju ustavne pritožbe. Vprašanje nepopravljivih škodljivih posledic je 

namreč tesno povezano z vsebinskim vprašanjem, od katerega je lahko (ne pa nujno in v 

predvidljivem obsegu) odvisna presoja obstoja kršitve v smislu zatrjevanja predsednika DZ, da tvori 

pobuda vsebinsko celoto z zahtevo za razpis referenduma (5. točka odgovora). Predsednik DZ 

namreč zatrjuje, da bi bilo utemeljeno, resno in odgovorno pretehtati, "s kakšnim ravnanjem na podlagi 

zakona in poslovnika bo povzročena manjša družbena škoda". 

 

Če to razlogovanje prevedem v ustaljeno metodo ustavnosodne presoje, potem bi Ustavno sodišče 

moralo oceniti ("pretehtati"), ali je bil ali ni bil poseg predsednika DZ v ustavne pravice pritožnikov 

sorazmeren z navajanimi legitimnimi cilji sestavljalca poslovnika DZ (predhodno ugotavljanje 

pomanjkljivosti pobude, nered v zakonodajnih postopkih, nemožnost izpeljave referenduma, ipd.). 

 

Ustavna merila presoje 

 

14. Vsakdo lahko vloži ustavno pritožbo, če meni, da mu je s posamičnim aktom državnega organa 

kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. Pritožniki zatrjujejo, da so bile kršene 

njihovo ustavne pravice, da v skladu z zakonom neposredno sodelujejo pri upravljanju javnih zadev 

(44. člen Ustave), da vlagajo peticije in pobude splošnega pomena (45. člen Ustave) in njihova 

pravica, da mora Državni zbor razpisati referendum, katerega izid je za Državni zbor zavezujoč, če to 
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zahteva štirideset tisoč volilcev ter da se referendum ureja z zakonom, saj je s svojim dejanjem 

preprečil, da bi se izrazila volja ljudi (90 člen Ustave). 

 

Navajane ustavne določbe so med seboj vsebinsko povezane, utemeljujejo pa jih zlasti splošne 

ustavne določbe, da je Slovenija demokratična republika in pravna država, v kateri ima oblast ljudstvo, 

in določba, da državljanke in državljani izvršujejo oblast, inter alia, neposredno. 

 

Ustavno sodišče bi moralo torej najprej ugotoviti, ali je bil z napadenim aktom izvršen poseg v ustavno 

pravico do neposrednega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev na podlagi referenduma, ki mora 

biti razpisan, če to zahteva štirideset tisoč volilcev. 

 

Mislim, da je obstoj posega v ustavne pravice pritožnika utemeljeno podan. 

 

Test zakonitosti 

 

15. Ustava določa, da se človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na 

podlagi Ustave in da je z zakonom mogoče predpisati način uresničevanja ČPTS, kadar tako določa 

Ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine. ČPTS so omejene 

samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa Ustava. Zagotovljeni sta sodno varstvo ČPTS ter 

pravica do odprave njihove kršitve (15. člen Ustave). 

 

16. Ustava določa, da se ustavni pravici do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev in do 

referenduma urejata z zakonom. 

 

Ustavno sodišče je že odločilo (odločba U-I-47/94, Odl. US IV/1,4, str. 125), da Ustava v 90. členu z 

določbo petega odstavka, da se referendum ureja z zakonom, ne daje pooblastila za omejevanje 

ustavne pravice zahtevati razpis referenduma, tako da bi bila glede nekaterih vrst zakonov ta pravica 

izvzeta, ker je Ustava v prvem odstavku 90. člena sama določila obseg te pravice z določbo, da se 

referendum lahko razpiše o (vseh) vprašanjih, ki se urejajo z zakonom. 

 

Z isto odločbo je tudi odločilo, da se z omejitvijo pravice iz 90. člena Ustave (se) indirektno omejuje 

tudi ustavna pravica iz 44. člena Ustave (pravica sodelovati pri upravljanju javnih zadev posredno ali 

neposredno, torej tudi z referendumskim odločanjem). Tudi določba 44. člena Ustave, da se ta pravica 

uresničuje "v skladu z zakonom", zakonodajalcu ne daje pooblastila za njeno omejevanje (po drugem 

odstavku 15. člena Ustave), ampak le pooblastilo za urejanje načina njenega uresničevanja (po 

tretjem odstavku istega člena). 

 

Zakon lahko v skladu z določbo tretjega odstavka 15. člena Ustave ustavno pravico omejuje le, kadar 

je to nujno zaradi varstva pravic drugih (v skladu z načelom sorazmernosti), in pa v primerih, ko to 

Ustava sama določa - s tako imenovanimi zakonskimi pridržki (s formulacijami "pod pogoji, ki jih 

določa zakon", "v primerih, ki jih določa zakon", "v mejah zakona", "omejiti z zakonom" ipd.). Kadar sta 

vsebina in obseg pravice določena že v Ustavi, pomeni ustavna formulacija, da se ta pravica 

uresničuje "v skladu z zakonom" ali da "se ureja z zakonom", le pooblastilo zakonodajalcu, da (v 

skladu z drugim odstavkom 15. člena Ustave) predpiše način uresničevanja pravice, ne pa tudi njenih 

omejitev (ibid.). 

 

17. Sodba Ustavnega sodišča bi morala torej najprej odgovoriti na vprašanje, ali je bil akt predsednika 

DZ zakonit, izdan v skladu z zakonom. Izvesti bi se moral test zakonitosti akta, s katerim je bilo 

poseženo v pritožnikove ustavne pravice. 

 

Ali je predložitev predloga zakona zakonit procesni pogoj za vložitev pobude volilcem 

 

18. Pritožniki zatrjujejo, da predsednik DZ "v nasprotju z določili 13. člena ZRLI v treh dneh po 

prejemu obvestila o pobudi volilcem ni določil roka za zbiranje podpisov, ampak je z aktom št. 005-

02/96-4/1 z dne 7.3.1996 odločil, da niso izpolnjeni procesni pogoji za začetek zbiranja podpisov in s 

tem oblastno odločil o pravici pobudnikov." 
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Nasprotni argumenti vidijo zakonito podlago za poseg v ustavne pravice pritožnikov v 17. in 18. členu 

ZRLI, ki da tvorita skupaj s 13. členom pomensko celoto. Predsednik DZ v svojem odgovoru navaja, 

da vsi trije členi skupaj izražajo "pravi smisel zakona glede na njegov namen in cilje," in da se zato 

predhodni zakonodajni referendum pripravlja in izvaja le ob konkretnem zakonskem predlogu in v 

okviru zakonodajnega postopka - vendar še pred končnim sprejetjem zakona, in končno, "da 

obravnavana pobuda oziroma zahteva za razpis referenduma deli usodo tega predloga zakona v 

okviru zakonodajnega postopka". 

 

Zastavlja se torej predhodno vprašanje, na katero bi moralo odgovoriti sodišče: 

 

Ali 13., 17. in 18. členi ZRLI v resnici tvorijo neločljivo povezano pomensko in logično celoto ? 

 

19. Konkretno pa bi moralo odgovoriti na vprašanje, ali je tudi pobuda volilcem za vložitev zahteve za 

razpis referenduma (13/2 člen ZRLI) pogojena enako kot zahteva za razpis predhodnega referenduma 

(17/1 člen ZRLI): da se lahko vloži od dneva, ko je predlog zakona predložen Državnemu zboru. 

 

Predsednik DZ zatrjuje, da izrecno navedeni pogoj za vložitev zahteve iz 17. člena pogojuje tudi 

vložitev pobude v primeru 13. člena: Nasprotno stališče naj bi bilo, pravi "nesmiselno, nelogično in 

proti intenciji zakona" oziroma bi sledilo "ozko formalnim in gramatikalnim vidikom." 13. člen v zvezi s 

14. členom ZRLI ne predpisuje pogoja, da mora biti pobuda vložena po vložitvi predloga zakona; 

"zahteva v 17/1 členu ima procesni, v 13., 14., 15. in 16/1 pa materialni pomen; do predložitve 

zakonskega predloga lahko pride ves čas med zbiranjem podpisov v podporo pobudi vse do nastanka 

obveznosti DZ da na podlagi v 19/1 člena ZRLI razpiše referendum. 

 

Opozarjam tudi, da v fazi, ko obstaja šele pobuda in 200 podpisov, pobudniki sami ne morejo izpolniti 

ustavnega in poslovniškega pogoja za predložitev zakona Državnemu zboru (po 88. členu Ustave 

lahko zakon predloži 5000 volilcev); nedoločenost rokov za zbiranje podpisov ni argument za trditev, 

da ni možno zbirati podpisov pred predložitvijo zakona: v takem primeru mora predsednik DZ ravnati 

po 13/4 členu ZRLI in določiti rok, pri čemer nima omejitev. 

 

Ustava v 90/1 členu določa, da "se lahko volilci vnaprej izjavijo o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, " 

torej o vprašanjih, ki so lahko zakonodajna materija. Vsebina vprašanja mora biti takšna, da je sploh 

lahko predmet urejanja z zakonom. 

 

Niti iz Ustave niti iz ZRLI ne izhaja, da je predhodni zakonodajni referendum dovoljen samo o 

vprašanju, ki naj bi se urejal z že predloženim zakonom. Besedilo 9. člena ZRLI jasno določa, da se 

predhodni zakonodajni referendum izvede zato, da "se lahko volilci vnaprej izjavijo o vprašanjih, ki se 

urejajo z zakonom." 

 

Pobuda je res pogojena z opredeljeno zahtevo v skladu s 14. členom ZRLI tako, da je jasno izraženo 

vprašanje, ki naj bo predmet referenduma; zahteva mora biti obrazložena. Tisto "vprašanje", ki naj bo 

po 14. členu "jasno izraženo", pa je istovetno z "določenim vprašanjem" iz vsakega od štirih možnih 

odgovorov na "uvodno vprašanje" 18. člena ; prva alinea 18. člena izrecno predvideva možnost 

predhodnega referenduma, ki se lahko nanaša na vprašanje " - ali naj se določeno vprašanje uredi z 

zakonom." Referendum bi se v takih primerih opredelil do "določenega vprašanja" in ne do "predloga 

zakona." Pobudo iz 13. člena ZRLI pogojuje torej le v materialnem smislu opredeljena zahteva, se 

pravi jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, ne pa nujno tudi zakonska artikulacija 

tega vprašanja, in še manj procesna "predloženost predloga zakona Državnemu zboru." 

 

Gramatikalna in formalno-logična razlaga ZRLI v povezavi z relevantnim ustavnim besedilom 

omogoča zgolj en odgovor na zastavljeno vprašanje: Pobuda volilcem za vložitev zahteve za razpis 

referenduma ni pogojena s predhodno ali sočasno predložitvijo predloga zakona Državnemu zboru. 

 

Prav razlaga predsednika DZ se izkaže za "nesmiselno, nelogično in proti intenciji zakona." Sicer pa 

mora biti prvi in zadnji smisel, logika in intencija vsakega zakona varovanje ali urejanje načina 

uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin; celo če bi se izkazalo, da je zakon mogoče 

razlagati na več načinov, bi se morala ustavnosodna presoja opredeliti in favorem libertatis, se pravi 

za razlago, ki ne utesnjuje, ampak sprošča uresničevanje ČPTS. 
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20. Zgornji odgovor na predhodno vprašanje pomeni, da so pobudniki izpolnili vse procesne pogoje za 

vložitev svoje pobude volilcem za vložitev zahteve za razpis referenduma: obstoj legitimiranega 

pobudnika, podprtost pobude s podpisi najmanj dvesto volilcev na seznamu, obvestilo predsedniku 

DZ, vloženo pri pristojni službi DZ, opredeljenost zahteve v skladu s 14. členom ZRLI (obrazloženost 

zahteve, jasno izraženo vprašanje). 

 

Akt predsednika DZ št. 005-02/96-4/1 z dne 7/3-1996 je bil namreč izdan na podlagi naslednjih dveh 

predpostavk:  

 

(a) da zadržanje dodelitve predloga zakona, ki so ga pritožniki predložili Državnemu zboru v 

obravnavo dne 29/2-1996 na podlagi 174/4 člena poslovnika DZ, z aktom št. 004-01/96-10/1 EPA 

1408 z dne 4/3-1996 posledično pomeni, da predlog tega zakona (o volitvah poslank in poslancev) ni 

mogoče šteti za predloženega DZ v smislu 17. člena ZRLI, 

 

(b) da predložitev predloga zakona "v smislu 17. člena ZRLI" predstavlja tudi pogoj za vložitev pobude 

volilcem za vložitev zahteve tudi "v smislu 13. člena ZRLI." 

 

Na osnovi teh dveh predpostavk je predsednik DZ sprejel napadeni akt, s katerim je odločil, da bo 

določil rok za zbiranje podpisov šele takrat, ko bo v DZ končan zakonodajni postopek za zakon o 

spremebah in dopolnitvah zakona o volitvah, ki so ga tudi predlagali pritožniki. 

 

Zgoraj je utemeljeno zakaj predpostavka predsednika DZ pod (b) nima zakonite podlage: predložitev 

predloga zakona Državnemu zboru ni zakonit procesni pogoj za vložitev pobude volilcem. 

 

Vsak poseg v ustavne pravice, ki nima podlage v zakonu je v nasprotju z Ustavo. Predsednik DZ je 

torej z napadenim nezakonitim aktom očitno prekršil ustavne pravice pritožnikov. 

 

Za to ugotovitev ni potrebno odgovarjati na vprašanje, ali je nezakonita tudi prvo navedena 

predpostavka predsednika DZ pod (a), se pravi, da predlog zakona, ki so ga pritožniki poslali 

predsedniku DZ ni bil predložen na zakonit način, konkretno v skladu s 17. členom ZRLI. Šele če bi 

bila zakonita predpostavka pod (b) supra, bi bilo potrebno odgovoriti, ali je/ni zakonita predpostavka 

pod (a) supra. 

 

Ali je predlog zakona, katerega dodelitev je zadržana, zakonito predložen Državnemu zboru 

 

21. Predsednik DZ je dne 4/3-1996 z aktom 004-01/96-10/1 EPA 1408 obvestil pritožnike, da je "na 

podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika DZ (...) zadržal dodelitev predloga zakona, ki ste ga 

DZ predložili v obravnavo dne 29/2-1996. " Ta predlog je pristojna služba DZ opremila z delovno 

evidenčno številko (EPA) in ga objavila v uradnem glasilu DZ ("Poročevalec", ...). 

 

V napadenem aktu pa predsednik DZ zavzema stališče, da "za predlog zakona...ni mogoče šteti v 

smislu 17. člena ZRLI, da je predložen DZ zato, ker..." je v zakonodajnem postopku že drug zakon z 

isto ali podobno vsebino. Predsednik DZ torej meni (v skladu s stališčem Sekretariata za zakonodajo 

in pravne zadeve DZ), da "pobude za razpis zakonodajnega referenduma ni mogoče aktivirati oziroma 

ni mogoče razpisati zbiranja podpisov volilcev v podporo zahtevi za razpis referenduma vse do takrat, 

dokler ne bo izpolnjen pogoj iz 174/4 poslovnika DZ". 

 

22. Predhodno pa je potrebno odgovoriti na vprašanje, ali je v smislu odločbe Ustavnega sodišča (glej 

supra) poleg zakonodajalca pooblaščen za urejanje načina uresničevanja pravice iz 90. člena Ustave 

tudi poslovnik DZ. 

 

Ustava določa, da ima Državni zbor poslovnik (94. člen Ustave). 

 

Poslovnik DZ je po svojem 1. členu akt, ki ureja organizacijo in način dela DZ. Nobena splošna 

(pooblastilna) niti posebna (izvedbena) ustavna določba ne predpisuje možnosti uresničevanja ali 

omejevanja ustavnih pravic na podlagi določil poslovnika DZ. Zato poslovniške določbe (na primer 
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174. člena), na katere se sklicuje nasprotni udeleženec, pa čeprav bi bil napadeni akt z njimi v skladu, 

ne morejo nadomestiti pogoja zakonitosti in s tem zadovoljiti ustreznega ustavnosodnega testa. 

 

Kolikor bi sodišče prišlo do drugačnega sklepa, bi moralo izvesti test zakonitosti v skladu s 

precedenčno odločbo upoštevajoč poleg zakonskih tudi relevantne poslovniške določbe.  

 

23. Poslovnik DZ ima nesporno naravo "zakonu enakovrednega akta" v obsegu, ki sledi ustavnemu 

pooblastilu (do njegovega 174/3 člena), predsednik DZ pa sam ugotavlja v svojem odgovoru, da sta 

"nadaljnja dva odstavka (3 in 4, op. PJ) po vsebini originarna materija poslovnika in se nanašata na 

proceduro v zvezi z zakonskim predlogom". 

 

Poslovnik se kot akt, s katerim se ureja organizacija in način dela DZ, ne more uporabljati kot 

dopolnitev zakona in to še tako, da se z njim omejuje ustavna pravica: To velja še toliko bolj, ker 

Ustava celo zakonu po že navedeni precedenčni odločbi Ustavnega sodišča dopušča urejati le način 

uresničevanja ČPTS. 

 

Zato bi moralo Ustavno sodišče pravzaprav po načelu koneksitete presoditi o ustavnosti določbe 

174/4 poslovnika glede na ustavno načelo demokratične republike (1. člen Ustave). 

 

24. Restriktivno tolmačenje statusa predloženosti zakona Državnemu zboru je možno le s pritegnitvijo 

poslovniške določbe o dodelitvi. Le v tej povezavi je možno razlogovati, da zakon, katerega dodelitev 

je zadržana, ni zakonito predložen v smislu 17. člena ZRLI. Sam ne vidim možnosti, da bi Ustavno 

sodišče tokrat spremenilo oziroma dolpolnilo svoje precedenčno stališče o ustavno dopustnem 

omejevanju ČPTS tako, da bi bilo mogoče predpisati način njihovega uresničevanja tudi s 

poslovnikom DZ, ali pa morda ožje, da bi poslovniška določila predstavljala zadostno podlago za 

tolmačenja zakonskih določb o načinu uresničevanja ČPTS. 

 

Le taka ali podobna argumentacija Ustavnega sodišča (ki bi sledila stališčem predsednika DZ) bi 

omogočala ugotovitev o zakonitosti posega v ustavne pravice pritožnikov, češ da predlagani zakon, ki 

je bil poslan predsedniku DZ, ni bil predložen "v smislu 17. člena ZRLI." 

 

25. Zastavlja pa se še nadaljnje vprašanje razločevanja med generično opredelitvijo "predloženosti 

zakona", "začetka zakonodajnega postopka", ipd. ter ustrezno pravno definicijo za potrebe (v funkciji, 

v povezavi z, ali "v smislu") 17. člena ZRLI. Napadeni akt definicijo predloženosti zakona razume "v 

smislu 17. člena", odgovor predsednika DZ Ustavnemu sodišču pa se zdi, da isto definicijo razume 

tudi generično. 

 

V obravnavani zadevi gre za vprašanje zakonitosti in ustavnosti posega v konkretno ustavno pravico 

pritožnikov do referenduma iz 90. člena Ustave, v povezavi s 3., 44. in 45. členom Ustave. 

 

ZRLI predpisuje, da mora biti hkrati z zahtevo za razpis referenduma predložen Državnemu zboru 

predlog zakona, ki je predmet referenduma. Ustava določa, da je Državni zbor vezan na izid 

zakonodajnega referenduma, ZRLI pa, da mora DZ pri sprejemanju zakona upoštevati odločitev, 

sprejeto na predhodnem referendumu. 

 

To pomeni, da je poslovniški inštitut "dodelitve" oziroma "zadržanja dodelitve" v primeru 

zakonodajnega postopka na podlagi predhodnega zakonodajnega referenduma v fazi pred sprejemom 

odločitve na referendumu (23. člen ZRLI) v nasprotju z ustavno in zakonsko ureditvijo ustrezne 

ustavne pravice. 

 

Poslovniška omejitev zakonitega pogoja "predloženosti zakona Državnemu zboru" zato ni le 

protiustavna, ampak "v smislu 17. člena ZRLI" tudi brezpredmetna, nerazumna, v nasprotju s ciljem 

zakonitega načina uresničevanja relevantne ustavne pravice. 

 

Iz zgoraj navedenih razlogov ugotavljam, da poseg predsednika DZ v ustavne pravice pritožnikov ni bil 

zakonit in da torej pomeni kršitev njihovih relevantnih pravic. 
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26. Obravnava zadeve pred Ustavnim sodiščem je odprla tudi dodatno vprašanje, ali ni bil predsednik 

DZ dolžan anticipirati bodoče ovire za realizacijo pobude. Ali ni bil torej upravičen slediti logiki 

Ustavnega sodišča iz njegove prejšnje referendumske odločitve in postopati analogno; vendar tokrat 

ne glede ustavnosti vsebine zahteve, ampak glede bodočega obstoja procesne ovire za nadaljevanje 

postopka, saj bi bila tudi po preteku roka za zbiranje podpisov, in ko bi bili zbrani podpisi, vložena 

zahteva odvisna od pogoja, da je predlog zakona predložen DZ. 

 

V tej zvezi se zastavlja vrsta dodatnih vprašanj, na primer: možnosti, da bi bil v vmesnem času končan 

zakonodajni postopek za zakon, ki je bil že predhodno predlagan; okoliščine, da bodo v vmesnem 

času vložene druge, tudi nasprotujoče si zahteve za razpis referendumov o isti ali podobni vsebini; ali 

možnost širših posledic posegov v ustavne pravice s strani visokih državnih funkcionarjev za obstoj 

demokracije in zaupanja v pravo, ipd. 

 

27. Zato bi Ustavno sodišče lahko šele po izvedenem preizkusu zanesljivo, dokončno, meritorno - in 

ne le prima facie - odločilo kakšne, kako težke in v kolikšni meri nepopravljive škodljive posledice ima 

za pritožnika kršitev Ustave z napadenim aktom. Šele v kontekstu meritorne presoje ustavnosti in 

zakonitosti posega bi bilo mogoče odgovoriti na vprašanje o obstoju nepopravljivih posledic kršitve 

glede na probleme kopičenja predlogov zakonov o istih vprašanjih, konkurence rednih in 

referendumskih zakonodajnih postopkov, hkratnega poteka več referendumov, škodljivih posledic za 

pritožnike skrajšanja roka iz 17. člena ZRLI s 45-60 dni na 30-45 dni, če bi predlagali "naj se na 

referendumu odloči o tem, da se vprašanje volitev uredi drugače kot v noveli zakona;" in drugih. 

Metodološko in procesno sporna argumentacija 

 

28. Tudi slovenska ureditev ustavnega sodstva priznava sodniku pravico do ločenega mnenja, ki je 

priloženo sodbi. Mislim, da daje tudi za slovensko sodno prakso dovolj natančno definicijo ločenega 

mnenja nemški Zakon o zveznem Ustavnem sodišču (objavljen 12. decembra 1985): "Sodnik lahko v 

ločenem mnenju pojasni svoje med razpravo zastopano različno stališče glede odločitve ali njene 

obrazložitve;" ("Ein Richter kann seine in der Beratung vertretene abweichende Meinung zu der 

Entscheldung oder zu deren Begrundung in einem Sondervotum niederlegen;" para. 30/2/; angleški 

prevod ključne sintagme se glasi: "dissenting opinion on the decision or the reasons which he held 

during the deliberations"). 

 

29. Med razpravo na seji sodišča sem ustno in v pisnem prispevku k razpravi izrazil nasprotovanje 

navajanju razlogov politične narave v prid odločitvi o zavrženju ustavne pritožbe. To svoje stališče 

razčlenjujem in pojasnjujem v nadaljevanju tega ločenega mnenja. 

 

30. Med razpravo so bili navajani v prilog zavrženju ustavne pritožbe tudi naslednji razlogi politične 

narave: 

 

- da je pritožba politično motivirana glede na bližajoče se državnozborske volitve; 

 

- da ima zadeva poudarjene politične razsežnosti, da je potrebno upoštevati tudi "širši kontekst" ter 

zgodovinske in politične dejavnike; 

 

- da je večinski volilni sistem politično sporen; 

 

- da je sporna vsebina zahteve same, na primer zaradi predlagane možnosti odpoklica poslancev; 

 

- da je nerealno pričakovati, da bi bil postopek zakonodajnega referenduma zaključen pravočasno 

glede na bližajoče se državnozborske volitve; 

 

- da bi moral pritožnik podati svoj referendumski predlog že prej, tako da ne bi zašel v časovno stisko, 

za katero je torej sam odgovoren; 

 

- da pobuda nima izgledov na uspeh, da je odvisna končno od dvotretjinske državnozborske večine; 

 

- ipd. 
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Ugotavljam, da bi ti in njim podobni argumenti lahko predstavljali morebitni legitimni, celo dobrodošli 

vložek ustavnosodne obravnave le ob izpolnjenih postopkovnih in metodoloških pogojih: 

 

- če bi bilo v skladu z načelom enakosti orožij pritožnikom na (javni) obravnavi omogočeno, da bi nanje 

odgovorili; - če bi pritožbo sodišče obravnavalo meritorno na podlagi testov sorazmernosti, nujnosti in 

legitimnosti posega v demokratični družbi in/ali tehtanja ustavnih vrednot; 

 

- če bi sodišče v kontradiktornem postopku presojalo podanost procesne predpostavke zlorabe 

procesa s strani pritožnika ("abuse of the right of petition," EKČP, člen 27/2); - če bi sodišče izvajalo 

ustavnosodni tekst "politične zadeve" ("political case") na podlagi domneve, da zadeva ni rešljiva z 

uporabo ustavnosodnih metodoloških orodij oziroma da predstavlja problem, ki je predvsem ali bolje 

rešljiv z metodami zakonodajne ali izvršilne veje oblasti. 

 

Z obžalovanjem moram domnevati, da so tudi zgoraj navedeni razlogi politične narave utegnili vplivati 

na končno odločitev večine, čeprav niso bili umeščeni v standardni metodološki in procesni kontekst 

ustavnosodne obravnave. 

 

31. Ustavno sodišče se je pri presoji spornih vprašanj moralo opreti na standardne metode 

interpretacije relevantnega zakona in ustavnih določb, med drugim na formalno-logično, gramatikalno, 

sistemsko in teleološko. V razpravi pa so bili ustno in pisno navajani tudi argumenti, ki ne pomenijo 

razlage zakonskih in ustavnih določil o zakonodajnem referendumu, ampak kritiko njihove 

zakonodajno-politične primernosti, ustavne dopustnosti, oziroma celo primernosti samih veljavnih 

ustavnih norm. 

 

Tudi tovrstno razlogovanje je metodološko in procesno sporno. 

 

Ustavno sodišče zadeve obravnava in o njih odloča na podlagi veljavnega pravnega sistema. O 

ustavnosti pravnih predpisov lahko odloča le v okviru z Ustavo in zakonom določenega postopka, v 

odgovor na zakonito pobudo ali zahtevo, lahko pa po načelu koneksitete tudi samo sproži postopek 

presoje ustavnosti predpisa. Zato spadajo osebna razmišljanja posameznega sodnika o primernosti, 

ustavnosti, ipd. predpisa, na podlagi katerega mora razsoditi o konkretni ustavni pritožbi, in ki ga v tem 

okviru sme zgolj interpretirati, v kategorijo brezpredmetne politične argumentacije. 

 

S k l e p 

 

32.Na koncu te pojasnitve mnenj in stališč, ki sem jih zagovarjal na seji sodišča, moram z vsem 

spoštovanjem do kolegov sodnikov in z iskrenim obžalovanjem ugotoviti, da Ustavno sodišče pri 

sprejemu te sodbe ni imelo najbolj srečne roke: 

 

Najprej je večina sodnikov dala svojo besedo (pisno in ustno) za sklep o kršitvi Ustave z aktom 

predsednika DZ. Zatem je neka druga večina ugotovila, da ni izkazana očitnost te kršitve. Nato je na 

podlagi nedokazljive, v bistvu politične prognoze ocenila, da za pritožnike ne bi nastale nepopravljive 

posledice tudi, če bi bila kršitev očitna. In se posledično odrekla odgovornosti odločiti o pravici skupine 

državljanov, in favorem auctoritatis.  

 

 

S o d n i k 

dr. Peter Jambrek, l.r. 

 

 
 
 


