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I. Vsebina ločenih mnenj 

 

Na tistih ustavnih in drugih sodiščih po svetu, kjer je v navadi in dovoljeno, da k sodbam posamezni 

sodniki pišejo tudi ločena mnenja (odklonila in pritrdilna, dissenting and concurring opinions ), velja 

(večinoma nepisano) pravilo, ki pa očitno izhaja tudi iz same narave stvari: ločeno mnenje k sodni 

odločbi lahko "polemizira" le z odločbo in z njeno obrazložitvijo, torej z argumenti, ki so v njej zapisani 

(in eventualno še z argumenti, zapisanimi v drugih ločenih mnenjih - čeprav pri nas doslej te zlasti 

ameriške prakse še nismo posnemali, ne v dobrem ne v slabem). Praksa kaže, da se včasih ni niti 

mogoče niti smiselno izogniti tudi opredelitvi do argumentov za neko odločitev ali proti njej, ki sicer v 

odločbi niso zapisani, so pa nekako "v zraku" (argumenti, zastopani v strokovnem in drugem tisku, do 

katerih pa se odločba ni opredelila, ali možni argumenti, ki jih sicer še nihče ni javno zastopal, pisec 

ločenega mnenja pa se, da bi prepričljiveje utemeljil svoje stališče, opredeli tudi do njih, in podobno). 

Seveda bo korekten pisec ločenega mnenja take tuje ali hipotetične argumente potem tudi dejansko 

obravnaval kot take. Celo v primeru, če so take argumente pri sodniških posvetovanjih sicer (tudi) 

kolegi omenjali, a jih v sodbi ali v svojem ločenem mnenju niso izrazili (ker so svoje stališče oprli na 

druge argumente), bo korekten sodnik spoštoval tako kolegovo odločitev in bo s takim kolegovim 

dodatnim, praviloma manj pomembnim stališčem (za katerega javnost zaradi tajnosti sodniških 

posvetovanj sploh ne ve) polemiziral kvečjemu kot s hipotetičnim argumentom. Ne bo si torej lastil 

"pravice", da take dodatne argumente kolegov, ki jih sami niso navedli (ker imajo boljše), namesto njih 

- seveda po svoje prikrojene in komentirane - javnosti "razkrije" on. 

 

Prav to pa se je - z očitnim namenom diskreditiranja kolegov kot avtorjev kritizirane sodbe - zgodilo v 

30. točki in še huje v "sklepu" ločenega mnenja sodnika Jambreka. V sedmih alinejah prvega odstavka 

30. točke je sodnik Jambrek tam navedel, kaj da so ti njegovi kolegi v prid sprejeti odločitvi med 

razpravo baje "tudi" navajali - češ, če sami nočete povedati, zakaj ste v resnici tako glasovali, bom pa 

to jaz "razkril". "Razkritje" samo pravzaprav ni po vsebini nič posebnega: spredaj dve alineji o nekih 

"političnih motivih" in "političnih razsežnostih", zadaj tri alineje o prognoziranjih o šansah sporne 

referendumske pobude, vmes pa ena resnična navedba (o ustavni spornosti vsebine zahteve) in eno 

neverjetno podtikanje (da smo kot razlog navajali politično spornost večinskega volilnega sistema). 

 

Vsebina teh sedmih alinej očitno niti ni bistvena, saj avtor vsaj tu z nobeno sploh ne polemizira - 

bistveno je ustvarjanje vtisa, da so avtorji problematične sodbe bojda nekaj politizirali ... 

 

Sam sem eden iz te problematične večinske peterice. K njeni odločitvi (ki je potrdila moje stališče že iz 

senatnega odločanja) sem v času plenumskega odločanja prispeval še nad 10 strani pisnega gradiva 

z ustavnopravnimi argumenti, ki sem jih nato zagovarjal tudi ustno - in insinuacij o kakršnemkoli 

politiziranju na svoj račun preprosto ne dovolim. Ta strokovna argumentacija je v obsegu, primernem 

za tovrsten tip odločbe (procesni sklep o zavrženju), vključena v njeno obrazložitev, zato je tu ne 

razširjam. Podrobneje jo bo treba razviti takrat, ko bo in če bo ustavno sodišče o spornih vprašanjih 

meritorno in dokončno odločalo. V strokovne argumente (zlasti v pravno vprašanje, ali plenum lahko 

ustavno pritožbo tudi zavrže - kar se je tudi zgodilo, potem ko je večina ugotovila, da procesne 

predpostavke niso bile izpolnjene) so bile usmerjene tudi razprave drugih sodnikov iz večine, vsaj še 

enega ali dveh izključno in samo v to. Kolikor je (in vsekakor je) kdo od preostalih dveh ali treh iz 

večinske peterice v svoja ustna pojasnjevanja vpletel poleg tega tudi svoje ocene političnih aspektov 

celotne zadeve, pa je, če se zelo blago izrazim, nadvse problematično: 
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1. da na podlagi tega drug sodnik v ločenem mnenju neženirano (kljub izrecnemu opozorilu) krši 

tajnost sodniškega posvetovanja in "razkriva" javnosti kolege, češ da so pri posvetovanju govorili tudi 

o političnih aspektih zadeve (kot da ne bi smeli - in kot da sedanja manjšina in drugi tega niso storili že 

mnogokrat); 

 

2. da to stori celo tisti sodnik, ki sicer stalno poudarja (tudi) politične dimenzije in politično 

sodeterminiranost ustavnosodnega odločanja. Je postavljanje pravnih problemov v politični in socialni 

kontekst morda dopustno le, če si politično "na pravi strani"? 

 

Drugi odstavek 30. točke naj bi sicer ustvaril vtis, kot da sodnik Jambrek našemu navajanju teh 

domnevno političnih razlogov ob določenih pogojih ne bi nasprotoval - npr., če bi pritožniki na te 

razloge na javni obravnavi lahko odgovorili "v skladu z načelom enakosti orožij" (kot da gre v sodnem 

postopku za "enakost orožij" stranke s sodniki in ne z nasprotno stranko|), ali pa, če bi sodišče izvajalo 

ustavnosodni test "politične zadeve"[1] na podlagi domneve, da zadeva ni rešljiva z ustavnosodnimi 

metodološkimi sredstvi (čeprav se je večina kategorično in jasno opredelila - prav nasprotno - za 

rešitev zadeve izključno z ustavnopravnimi sredstvi; gre torej spet za izrazito podtikanje). 

 

Nemška ureditev ločenih mnenj, ki jo v 28. točki sodnik Jambrek citira in ji pritrjuje, dovoljuje sodniku 

pojasnjevanje svojega med razpravo zastopanega drugačnega stališča, ne pa navajanje domnevnih 

razlogov drugih sodnikov, ki jih le-ti sami v odločbi ali ločenih mnenjih niso navedli kot svoje resnične, 

odločilne razloge. Če jim jih na ta način imputira nekdo drug - to se mi zdi pa res "nevredno ustavnega 

sodišča". 

 

Tudi ne vem, od kod (na koncu 31. točke) sodniku Jambreku pravica trditi, da drug sodnik pri 

argumentiranju svojih stališč ne bi smel razmišljati tudi o ustavnosti uporabljenega predpisa, češ da ga 

pri odločanju o ustavni pritožbi "sme zgolj interpretirati" (|?) - to mi je popolna uganka. 

 

Vse meje ne le dopustnega, ampak sploh pojmljivega pri še tako kategoričnem zavračanju večinsko 

sprejete odločitve pa so bile prekoračene čisto na koncu, v Jambrekovem "Sklepu" (točka 32). 

 

Tam piše nič več in nič manj kot to, da je večina sodnikov najprej ugotovila kršitev ("dala svojo besedo 

za sklep o kršitvi"), zatem pa da je "neka druga večina" ugotovila, da ni izkazana očitnost te kršitve. 

Če bi bilo katerokoli ustavno sodišče na svetu res zmožno storiti kaj takega, potem bi bilo težko 

ugovarjati kakršnikoli, še tako neprizanesljivi oceni take sodbe. Toda sodnik Jambrek zaradi 

natančnega internega pisnega razjasnjevanja nastalih nesporazumov gotovo dobro ve: prvič, da je s 

tem, ko javno piše, kaj da so sodniki baje menili, preden so o stvari dokončno odločili, zagrešil 

zavestno kršitev temeljnega pravila vseh sodišč na svetu o absolutni tajnosti sodniških posvetovanj, ki 

jih na koncu pripeljejo do končne odločitve, in drugič, da se ta domnevni obrat ("najprej" tako, "zatem" 

pa drugače) tudi v okviru javnosti skritega dela sodniških posvetovanj v resnici ni zgodil, pa če si 

nekateri iz manjšine še tako prizadevajo, da bi s skrajno nekorektnimi insinuacijami nekako ustvarili v 

javnosti ta vtis. Če kdo (pa ne sodnik Jambrek) tudi po četrti in peti razlagi noče ali pa zaradi 

premočne vsebinske predeterminiranosti v neki specifični situaciji morda res ne more razumeti neke 

bolj zapletene logične operacije in zato vztrajno ponavlja trditev o domnevnem "nemoralnem obratu", 

to drugim, npr. Jambreku, še ne daje pravice, da morda fingirajo nerazumevanje tudi sami ali da se na 

kakšen drug, meni nerazumljiv način dokopljejo do "spoznanja" in nato javnega razglašanja, da je 

nekdo iz večine med potekom internih posvetovanj baje spremenil svoje stališče, čeprav ga v resnici ni 

(četudi je neko preliminarno in tajno glasovanje, ker je bilo izvedeno na drugačnih, še nepreverjenih 

predpostavkah, dalo drugačen rezultat kot nato končno glasovanje). Kdor razočaranja, ki mu ga je 

prinesel ta (doslej) končni izid (ker je bil pri prvem preliminarnem glasovanju preveč "tangiran" in 

preveč nestrpen, da bi se potrudil poslušati, o čem smo takrat sploh glasovali), ne more preboleti 

drugače, kot da skuša legitimno sprejeti večinski sklep na vsak način razvrednotiti z zgoraj prikazanimi 

nedopustnimi sredstvi, vključno z očitno kršitvijo zapovedane tajnosti sodniških preliminarnih 

posvetovanj in glasovanj, ta naj najprej sebe vpraša, s čim lahko opraviči tako svoje ravnanje. 

 

Če si potem vse to še upa zaključiti s frazo "z vsem spoštovanjem do kolegov sodnikov", bi že skoraj 

rekel, da mi ni žal, da je na ta način končno vse to prišlo na beli dan. A mi je vendarle žal: žal za naše 

ustavno sodišče, v katerem smo doslej različno misleči vendarle opravili pomembno skupno delo v 

interesu nove demokratične države. Nekateri smo doslej že mnogokrat pretrpeli bridke poraze in 
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razočaranja v svojih pričakovanjih in trdnih prepričanjih, pa vendarle nikomur doslej ni prišlo niti na kraj 

pameti, da bi sprejeto večinsko odločitev izpodbijal in diskreditiral na tak način - tudi kadar je taka 

večina nastala po mnogo bolj korenitih (a internih, javnosti skritih) preobratih v stališčih kot tokrat, ko 

tega vehementno zatrjevanega preobrata v resnici sploh ni bilo. A kar je enim dovoljeno, naj drugim ne 

bi bilo. Quod licet Iovi, non licet bovi. 

 

Zakaj je bil Jambreku po začetnih 27 točkah racionalnega, stvarnega argumentiranja (ne glede na 

njegovo kvaliteto2 in prepričljivost) ta poskus diskreditiranja potreben?Je morda zgolj podvomil v 

prepričljivost teh dolgih 27 točk in jih je hotel "okronati" še z efektnim, udarnim zaključkom - ali gre za 

začetek diskreditiranja Ustavnega sodišča sploh, če bi si še kdaj drznilo ustvariti tako večino kot tokrat 

- ali morda še za kaj drugega? To ve le on - jaz si lahko le mislim ... Če se bo zadnji trenutek premislil 

in nedopustne insinuacije umaknil, bom z olajšanjem te z muko napisane vrstice seveda umaknil tudi 

jaz. Če ne, naj pridejo v javnost. Sunt certi denique fines. 

 

II. Nerazumevanje instituta predhodnega referenduma kot možen globlji vzrok za nesporazume ob tej 

zadevi 

 

Na to temo opozarjam in pišem strokovna pojasnila že od začetka postopka, a (nasproti manjšini) 

doslej zaman. Ker je nasprotna argumentacija sedaj (Jambrek, točka 16) prišla tudi v ločena mnenja, 

se do nje lahko tudi javno opredelim. 

 

Ta argumentacija najprej izhaja iz 9. člena ZRLI, po katerem se na predhodnem referendumu "lahko 

volivci vnaprej izjavijo o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom" - češ, o vsakem vprašanju, ki se lahko 

ureja z zakonom (katerimkoli), je možno izvesti referendum, in ne le o vprašanju, ki bi se lahko uredilo 

v nekem določenem zakonu, katerega predlog je že v Državnem zboru. Če ne bi bilo 17. člena, ki 

dopušča vložitev zahteve za tak referendum šele po predložitvi predloga zakona Državnemu zboru, bi 

bilo tako razumevanje 9. člena seveda možno - ob 17. členu pa (na srečo) nikakor ni možno. To 

neprijetno dejstvo zagovorniki nasprotnega razumevanja predhodnega referenduma kar nekako 

zamolčijo - oziroma ga obidejo tako, da se (morda nehote in nevede) zapletejo v razpravljanje le o 

vprašanju, ali 17. člen ta pogoj "predloženosti zakona Državnemu zboru" postavlja šele formalni 

referendumski zahtevi ali smiselno tudi že pobudi (kar je tudi zame še odprto, dokončno še ne rešeno 

vprašanje), pri tem pa kar nekako "pozabijo", da pa vsaj za formalno zahtevo ta pogoj v 17. členu 

povsem nesporno velja in da torej ni res, da bi bil po zakonu predhodni referendum možen, tudi če se 

ne bi nanašal na povsem določen zakonski predlog, ki je že v zakonodajnem postopku. Da je ureditev 

po 17. členu "na srečo" taka, pa sem zapisal zato, ker bi možnost izvajanja na konkretne zakonske 

predloge povsem nevezanih referendumov, katerih izidi bi potem v vrsti čakali "na zalogi", da bi se 

pojavil zakon, v katerega bi jih bilo možno vgraditi, naredila ta v svetu povsem neznani in v praksi 

nepreizkušeni "slovenski referendumski izum" za še bolj bizarnega in neuresničljivega kot je morda 

sedaj (o tem več pod III). 

 

Nasprotna argumentacija, napačno izhajajoča iz absolutiziranja 9. člena (brez upoštevanja 17. člena), 

se nadalje opira na 18. člen, ki predvideva štiri možne vrste referendumskega vprašanja pri 

predhodnem referendumu. Prvo od teh štirih možnih vprašanj je tam namreč vprašanje, "ali naj se 

določeno vprašanje uredi z zakonom". Po moji interpretaciji (ki ne ignorira 17. člena) je to seveda 

treba razumeti kot "ali naj se določeno vprašanje uredi s tem zakonom" (namreč s tistim, ki je že v 

zakonodajnem postopku) - po nasprotni interpretaciji (ki ne upošteva 17. člena) pa kot "s katerimkoli 

zakonom" (tudi če takega zakona še ni v zakonodajnem postopku). Sam 18. člen torej nič ne pomaga 

- razen če pozabimo na to, da posameznih zakonskih določb ne smemo obravnavati izolirano, ampak 

v smiselni medsebojni povezavi. 

 

Zakonska koncepcija, ki onemogoča izvedbo referenduma o vprašanjih brez navezave na že vloženi 

(svoj ali tuj) zakonski predlog, pa seveda ne pomeni, da volilci ne bi mogli dati pobude tudi za 

zakonsko ureditev nekega poljubnega vprašanja, ki trenutno ni predmet nobenega že v postopek 

vloženega zakonskega predloga. To jim omogočata 88. člen Ustave in 58. člen ZRLI s 5.000 podpisi, 

le da se temu ne reče "pobuda za zakonodajni referendum", ampak "ljudska iniciativa". Žal tej pobudi 

pri nas ne sledi obvezno referendum, tako kot v mnogih drugih državah, ampak je (podobno kot v 

Avstriji in Italiji) parlament na tako pobudo vezan le proceduralno (mora jo obravnavati), ne pa tudi 

vsebinsko (da bi jo moral ali sprejeti ali pa dati na referendum). Po tej poti bi torej volilci lahko 
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Državnemu zboru vsilili svojo vsebino zakona le tako, da bi najprej s 5.000 podpisi vložili predlog 

zakona, nato pa (preden bi ga DZ zavrnil) še s 40.000 podpisi izsilili referendum, ki bi DZ zavezoval k 

določenim vsebinskim rešitvam v tem zakonu. 

 

III. Ustavnopravna spornost samega instituta predhodnega referenduma - ali vsaj njegove zakonske 

izvedbe v ZRLI Da prihaja do nesporazumov okrog tega, kaj sploh je "predhodni referendum", je lažje 

razumeti, če upoštevamo, da pri nas z zakonodajnim referendumom nimamo absolutno nikakršnih 

izkušenj. 

 

Razumljivo je, da je žeja po tem, da bi zajeli dosežke zahodne demokracije "z veliko žlico", vodila tudi 

v sprejetje zakonodajnega referenduma v prvo ustavo nove Slovenije - manj razumljivo oziroma 

sprejemljivo pa je, da je leta 1994 prišlo do zakonske ureditve teh vprašanj brez temeljite proučitve 

tujih ureditev in tujih izkušenj, kjer oblike "predhodnega referenduma" tako rekoč ni najti nikjer. 

 

Sedanji 90. člen Ustave, ki omogoča zakonodajni referendum "o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom", 

je nekaj tednov pred sprejetjem Ustave govoril celo samo o predhodnem referendumu. 

 

Pisec tega ločenega mnenja je takrat pisno opozoril ustavno komisijo na spornost in tveganost take 

nepremišljene določbe, nakar je bila v zadnjem trenutku beseda "predhodni" črtana iz predvidenega 

ustavnega besedila, da bi bilo do sprejetja zakona o referendumih možno temeljito proučiti tuje 

izkušnje in ugotoviti, katero vrsto referenduma bi bilo pri nas smotrno uvesti. Žal je bil leta 1994 - po 

mojem mnenju brez zadostnega razmisleka - z zakonom poleg naknadnega vendarle uveden tudi tako 

imenovani predhodni referendum. 

 

V zadnjem času sem (zaradi te zadeve) pregledal precej literature o referendumih in drugih oblikah 

neposredne demokracije po svetu, ki je zelo bogata, izčrpna in poglobljena; poroča o najrazličnejših, 

tudi specifičnih oblikah neposredne demokracije, vendar ji je že pojem "predhodnega referenduma" 

povsem neznan. Razne monografije s tega področja razvrščajo referendume in druge oblike 

neposredne demokracije po najrazličnejših kriterijih (obligatorni - fakultativni, odločujoči - posvetovalni, 

ustavno urejeni - neurejeni itd.) - našo delitev referendumov na predhodne in naknadne pa sem v tuji 

literaturi doslej iskal zaman. 

 

Iz literature o ustavnopravnih problemih neposredne demokracije v državah s parlamentarno 

demokracijo in delitvijo oblasti tudi ni težko razbrati, zakaj tam za "predhodni referendum" najbrž sploh 

ni ustavnopravnih možnosti: ker bi pomenil prisiljevanje nosilca zakonodajne oblasti, da oblikuje 

zakone proti svoji volji, oziroma prisiljevanje poslancev, ki so po ustavah tradicionalno nevezani na 

kakršnakoli navodila, da morajo izglasovati prav določene zakonodajne odločitve. Celo posvetovalnih 

referendumov zato nekatere države (in del teorije) ne dopuščajo, pri odločujočih referendumih pa so 

dopustni oziroma sploh pojmljivi samo taki, kjer ljudstvo na referendumu, kadar o nečem odloča, o tem 

tudi res samo odloči, ne da bi bila uveljavitev te njegove odločitve potem odvisna še od tega, ali jo bo 

parlament hotel in znal "preliti" v zakonsko besedilo. 

 

Zato je po svetu zakonodajni referendum res to, kar pove ta naziv: referendum, na katerem ljudstvo 

samo sprejme (ali zavrne ali razveljavi) zakon ali posamezno zakonsko določbo - ne pa le glasovanje 

o smernicah zakonodajalcu, kako naj šele on v zakonu uredi posamezna vprašanja. 

 

Od kod torej pri nas sploh ideja o "predhodnem referendumu"? Očitno smo vsi pozabili, da je bil to 

eden od "kuriozumov" nekdanje jugoslovanske ureditve, kjer je ta ideja figurirala v ustavah že vse od 

leta 1953, a seveda samo na papirju. Drugod po svetu so referendume prakticirali, pri nas so si pa 

namesto tega izmislili povsem novo, teoretično sporno in morda tudi praktično sploh neuresničljivo 

vrsto referenduma (za njen praktični preizkus pa tako in tako ni bilo ne politične volje ne demokratičnih 

možnosti). 

 

Iz leta 1957 je tudi edino meni znano teoretično delo, v katerem je omenjena tudi delitev referendumov 

na referendume ante legem in post legem (Miodrag Jovičić: Referendum. Institut za uporedno pravo, 

Beograd 1957, glej str. 12). Tudi to delo navaja le tri primere "referenduma pre odlučivanja u 

predstavničkom telu" in to Liechtenstein, Saar in (takratno) Portugalsko - in to brez podatkov, iz katerih 

bi bilo možno zanesljiveje sklepati, da je vsaj v teh treh primerih res šlo za omenjeno vrsto 



 5 

referenduma in ne morda za napačno sklepanje na podlagi pomanjkljivih informacij (na to misel 

človeka napelje dejstvo, da tovrstnih podatkov ne najde v nobeni drugi monografiji o referendumih). 

Četrti primer je bila FLRJ po ustavnem zakonu iz leta 1953, kjer bi skupščina lahko dala zakon na 

referendum pred njegovim sprejetjem ali po njem. Do zadnje ustave SFRJ je ta ideja potem (še vedno 

seveda le na papirju) evoluirala od predhodnega referenduma o samem zakonskem predlogu do 

predhodnega referenduma "o posameznih vprašanjih iz pristojnosti skupščine" (146. člen Ustave 

SFRJ in 176. člen Ustave SRS), od tu pa - z dodano možnostjo ljudske zahteve za razpis takega 

referenduma - do oblike, kakršno je (po omahovanju ustavodajalca) določil ZRLI. Ta povsem 

nepreizkušeni in teoretično močno sporni "jugoslovanski izum" je poleg Slovenije prevzela tudi 

Hrvaška.[3] V demokratični Sloveniji pa naj referendum ne bi le "krasil" njene ustave, ampak naj bi se 

v resnici uporabljal. Že ob prvih poskusih praktične uporabe tega demokratičnega sredstva pa je prišlo 

do hudih težav. V zakonu, ki je hotel brez opiranja na tuje izkušnje izvirno urediti to izredno zahtevno 

in občutljivo materijo, se je že pri prvih poskusih in na začetku postopka pokazala vrsta nejasnosti: 

katere procesne določbe veljajo le za zahtevo in katere tudi za pobudo, ali se podpisi lahko zbirajo že 

pred začetkom zakonodajnega postopka ali ne, kdo lahko zavrne pobudo za zbiranje podpisov, če 

referendumsko vprašanje v njej ni postavljeno jasno in v skladu z zakonom itd. Možno bi si bilo 

zastaviti tudi vprašanje, kako zakon ureja (in ali sploh ureja) možne konflikte med sočasnimi, a med 

seboj nasprotujočimi si referendumskimi zahtevami k istemu zakonu. Še pomembnejša kot vprašanja 

prioritete teh predlogov so po mojem mnenju vprašanja, kakšna je vezanost Državnega zbora na izide 

izvedenih referendumov. Tretji odstavek 25. člena ZRLI pravi takole: "Eno leto po izvedbi referenduma 

državni zbor ne more sprejeti zakona, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma, niti ponoviti 

referenduma o istem vprašanju." Gre tu za pozitivno vezanost ("mora sprejeti zakon v skladu z izidom 

referenduma"?) ali le za negativno vezanost (ne sprejeti referendumu nasprotujočega zakona)? Ne 

sme ponoviti referenduma o istem referendumskem vprašanju, o istem tematskem vprašanju (o isti 

temi, o istem problemu) ali o istem zakonu? Sprožena je tudi že pobuda za presojo ustavnosti te 

določbe, ker Ustava govori le o vezanosti DZ na izid referenduma, zakon pa je to vezanost časovno 

omejil na eno leto (analogno z nekaterimi tujimi ureditvami, kjer pa je to praviloma določeno v sami 

ustavi). Je ustavno dopustno v parlamentarni demokraciji ob nenavadno olajšanem dostopu do 

referenduma (že 3% volivcev, 3o poslancev, Državni svet) uvesti referendum ne o izdelanem 

zakonskem predlogu, kot se to dela drugod po svetu, ampak načelno o posameznih vprašanjih, ki naj 

bi jih zakonodajalec nato šele vgradil v zakon, pri tem pa bi bil bodisi eno leto (po 25. členu ZRLI) 

bodisi vse do drugačnega izida novega referenduma o istem vprašanju (če 25. člen ZRLI ni v skladu z 

Ustavo) vezan na izid referenduma? In če to je ustavno dopustno, ali je ob tako sproščenem dostopu 

do referenduma ustavno dopustna zakonska ureditev, ki zahteva izvedbo vsakega referenduma 

posebej v 30 dneh po vložitvi zahteve (a brez jasne ureditve, kaj v primeru, če sta bili na isti dan 

vloženi dve nezdružljivi zahtevi, kot sedaj) - torej tudi v primeru, če bi bilo potem treba kar teden za 

tednom izvajati referendume enega za drugim (v zvezi z različnimi zakoni), in ne tako, kot je to 

predvideno v drugih državah z dopuščeno možnostjo kopičenja referendumskih zahtev, kjer se zato o 

vseh referendumih hkrati glasuje le enkrat na leto (Italija) ali pa celo le ob rednih volitvah (nekatere 

ameriške države)? 

 

Vseh teh in še drugih težkih vprašanj sicer ni bilo treba reševati že pri odločanju v tej zadevi - kljub 

temu pa je bilo koristno pri odločanju o enem segmentu iz te problematike vendarle imeti pred očmi 

celotno problematiko (videti gozd, ne le posamezna drevesa). 

 

IV. O domnevnem prejudiciranju odločitve Vrhovnega sodišča Ta očitek večinski odločbi je smiselno in 

izrecno zapisan v ločenem mnenju sodnika Jerovška. Resnica je prav nasprotna. Prav zato, da naša 

(procesna) odločitev ne bi prejudicirala odločitve Vrhovnega sodišča, se ne le ni hotela globje spustiti v 

argumentiranje, ali je kršitev bila ali je ni bilo, ampak je kot sprejeto večinsko stališče izrecno navedla 

le: "Ustavno sodišče je ocenilo, da zatrjevana kršitev ni očitna." V nadaljevanju je nato naštelo le 

glavne argumente za to, da kršitve morda sploh ni, in argumente, da je šlo za kršitev - ne da bi za prve 

ali druge navedlo, ali so bili to večinski ali manjšinski argumenti. To tudi povsem ustreza resnici, saj je 

odločitev temeljila le na glasovanju, ali šteje večina sodnikov zatrjevano kršitev za očitno (in, drugič, 

posledice za nepopravljive). Da o tem ne bi bilo res nikakršnega dvoma, se 11. točka obrazložitve 

konča takole: "Vprašanje, ali je predsednik DZ kršil ustavno pravico vlagateljev ustavne pritožbe, je 

torej zapleteno pravno vprašanje, ki zahteva poglobljeno obravnavo. O tem, ali je bila kršitev storjena 

ali ne, bo v upravnem sporu ... odločalo Vrhovno sodišče." 
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Po tako jasnih stališčih večinske odločbe v tem ključnem vprašanju je razumljivo, da se vsak poskus 

dokazati nasprotno nujno mora končati v nerazrešljivih protislovjih, če ne celo v poskusih 

prejudiciranja v nasprotni smeri. Taka nerazrešljiva protislovja opažam v ločenem mnenju sodnika 

Jerovška, ki celo v istem stavku trdi, da je bilo Ustavno sodišče pristojno "odločati le o tem, ali je 

kršitev očitna, ne pa več, ali se ustavna pritožba sprejme" - čeprav je prav očitnost kršitve ena od 

nujnih procesnih predpostavk za (predčasni) sprejem ustavne pritožbe v obravnavo. To protislovje 

očitno temelji tudi na napačnem izhodišču, da "obstajata o isti ustavni pritožbi dve končni odločitvi, ne 

da bi bila prva odpravljena". O tej ustavni pritožbi v resnici ni še nobene končne odločitve - obe doslej 

sprejeti sta le procesni: prva (trojice sodnikov), da procesne predpostavke so izpolnjene, in druga 

(deveterice sodnikov - s 5:4), da procesne predpostavke niso izpolnjene. Nikakršne potrebe ni, da bi 

plenum Ustavnega sodišča formalno razveljavljal odločitev trojice sodnikov (in za to tudi, mislim, 

formalno ni pristojen). Oni so bili pristojni skleniti, kar so sklenili, plenum pa je pristojen skleniti 

drugače - po logiki in tudi že praksi se zato v takem primeru izrek plenarne odločbe ne glasi "pritožba 

se ne sprejme v obravnavo" (ali celo "sklep trojice se odpravi"), ampak "pritožba se zavrže". Brez 

vsakega protislovja: najprej je bila ustavna pritožba (zakonito) od trojice sodnikov sprejeta v 

(predčasno) obravnavo, nato pa - zaradi drugačne plenarne presoje podanosti procesnih predpostavk 

- spet zakonito od plenuma zavržena. Pred ustavno sodišče torej ne bo mogla priti mimo Vrhovnega 

sodišča, ampak šele po njegovi odločitvi, če ta za pritožnike ne bo ugodna. 

 

Še hujše protislovje, le da ni povsem eksplicitno izraženo, vidim v omenjenem ločenem mnenju v tem, 

da insistira na nespremenljivosti od trojice sodnikov sprejete odločitve, da so procesne predpostavke 

izpolnjene (in da je torej zatrjevana kršitev očitna), hkrati pa trdi, da "mora v takem primeru plenum 

Ustavnega sodišča odločati meritorno, in dejansko o zatrjevani kršitvi ustave". Kako naj bi plenum na 

domnevno nedotakljivi predpostavki o "očitnosti kršitve" nato lahko razsodil na primer, da pa kršitve 

sploh ni bilo (očitna je torej bila, le bilo je ni|?), mojemu razumu ni dojemljivo. 

 

Učinek prejudiciranja v nasprotni smeri (čeprav morda nehoten) pa bi lahko izhajal iz očitno napačne 

navedb v enem ločenem mnenju, da je večina vseh sodnikov vsebinsko presodila, da je šlo za kršitev. 

Sodnik Jerovšek v svojem ločenem mnenju namreč omenja domnevne "večinske argumente, da 

ravnanje predsednika DZ ... pomeni kršitev človekove pravice", čeprav večinska odločba nobenih 

tovrstnih argumentov niti ne bi mogla označiti za večinske ali za manjšinske, ker je bilo odločeno šele 

o neizkazanosti očitnosti kršitve, ne pa še o tem, ali je kršitev sploh bila ali ne. 

 

V. O domnevni dolžnosti meritornega odločanja ne glede na obstoj procesnih predpostavk 

 

To stališče celotne četverice je še posebej poudarjeno in obrazloženo v ločenih mnenjih sodnikov 

Šturma in Zupančiča. 

 

Sodnik Šturm iz dejstva, da je zatrjevano kršitev (morda) storil ne kdorkoli, ampak visok državni 

funkcionar, izpelje kategoričen sklep, da je v takih primerih "imanentna naloga Ustavnega sodišča, da 

brez odlašanja o tem presodi meritorno in se ne sklicuje na to, da bo to storilo Vrhovno sodišče". Ker 

takoj nato priznava, da se je Ustavno sodišče "pravnoformalno korektno oprlo na razumevanje večine 

o vsebini drugega odstavka 51. člena ZUstS", ne da bi sam podal kakšno drugačno možno 

razumevanje te določbe, njegovega stališča ne morem in ne znam razumeti drugače, kot da iz njega 

(če uporabim Šturmove lastne besede) "nedvoumno sledi tudi naslednje sporočilo, ki ga na kratko 

povzemam, kakor sledi": Kadar se očita kršitev ustavnih pravic visokemu državnemu funkcionarju, 

člen 51/II ZUstS ne velja (ali pa je zatrjevano kršitev šteti za očitno, tudi če ni očitna, in nepopravljivost 

posledic za ugotovljeno, tudi če ni bila ugotovljena) - drugače se utegne zgoditi marsikaj hudega, 

nakazanega v zadnjih treh odstavkih Šturmovega ločenega mnenja. /Konec povzetka./ - Sodnik Šturm 

tu žal ne pove niti, kje je tista meja npr. med visokimi in najvišjimi državnimi predstavniki, ki bi nam 

povedala, za koga člen 51/II ZUstS še velja in za koga ne več, niti tega, od kod Ustavnemu sodišču 

pooblastilo, da bi samo neke domnevno izjemne situacije urejalo drugače kot druge enake ali podobne 

situacije. To je izključna pristojnost zakonodajalca - in če je zakon Ustavnemu sodišču v vseh primerih 

brez izjeme dovolil predčasno odločanje o ustavni pritožbi samo ob zakonsko določenih pogojih, 

potem mora ustavno sodišče, če si noče uzurpirati zakonodajalčeve oblasti, zakon spoštovati. Očitek 

pravnega formalizma je tu povsem deplasiran. ("Zasutost Vrhovnega sodišča z nerešenimi zadevami" 

namreč, kot je prav tako dobro znano, namreč ne pomeni, da volilnih in podobnih nujnih zadev ne bi 

moglo ali hotelo reševati sproti - kadar so seveda res nujne.) 
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Kadar ustavno sodišče misli, da je zakon protiustaven, ga seveda lahko razveljavi ali ugotovi njegovo 

protiustavnost - toda le v zakonitem postopku, kjer bo zakonodajalec lahko sporni zakon branil, preden 

bo ustavno sodišče izreklo svojo razsodbo. Tega v našem postopku ni predlagal nihče, tudi sodnik 

Zupančič ne, ki sedaj v ločenem mnenju nakazuje to možnost (problem morebitne spornosti člena 

51/II ZUstS pa sem na seji načel celo jaz sam in ne kdo drug|). A tudi, če bi bil postopek po koneksiteti 

razširjen še na presojo ustavnosti člena 51/II ZUstS, bi to lahko pomenilo kvečjemu odložitev 

meritornega odločanja o ustavni pritožbi referendumskih pobudnikov - in to ne le do takrat, ko bi US 

morda ugotovilo neustavnost te zakonske določbe (ker za najvišje funkcionarje ne predvideva 

drugačnih meril kot za vse druge), ampak vse do takrat, ko bi bil na podlagi take odločbe US zakon že 

spremenjen in bi pritožnikom v takih primerih odprl pot direktno na Ustavno sodišče (mimo Vrhovnega 

sodišča). 

 

Kljub temu sodnik Zupančič v svoji kritiki večinske odločitve uporablja zelo kategorične trditve: da 

večina zaradi svoje ocene o neizpolnjenosti procesnih predpostavk šteje, da o zadevi US "sploh ne 

sme soditi", in da se je (objektivno gledano) večina s tem "odrekla določeni pristojnosti Ustavnega 

sodišča". Daleč od resnice: sme soditi in bo sodilo, brž ko bo zadeva po zakoniti poti prišla do njega. 

Razlog za čakanje na Vrhovno sodišče pa ni samo formalno spoštovanje zakonskih določb, ampak sta 

za to še dva zelo pomembna vsebinska razloga. Prvi je naveden že v obrazložitvi (na koncu 10. 

točke): da bo v težkih ustavnopravnih vprašanjih US kot zadnji razsodnik razpolagalo tudi s kompletno 

argumentacijo rednih sodišč, da bi se s tem omogočila tudi kar največja zanesljivost njegove presoje 

(ki je dokončna). Drugi pa je v tem, da ne drži nujno in v celoti Zupančičeva trditev, da "Vrhovno 

sodišče seveda ni v položaju, da bi v upravnem sporu presojalo na podlagi česarkoli drugega kot 

samo Ustavno sodišče". V upravnem sporu se namreč odloča o zakonitosti izpodbijanega akta (v 

celoti), pred Ustavnim sodiščem pa le o kršitvi ustavne pravice - in možno je (domnevam - vprašanje 

namreč še ni dokončno razjasnjeno), da bi del te presoje, ki je v upravnem sporu možen, na 

Ustavnem sodišču sploh ne bil več možen (kolikor namreč kakšna nezakonitost ne bi hkrati pomenila 

posega v ustavno pravico, kar je varovano z ustavno pritožbo). 

 

Pač pa se strinjam s sodnikom Zupančičem (kot sem se odkrito že poprej, le da se o tem njegovem 

stališču žal ni glasovalo), da je ustavno sporna ureditev v četrtem odstavku 174. člena Poslovnika DZ, 

po kateri predsednik DZ sam in samo on lahko zadrži dodelitev predloga zakona v zakonodajni 

postopek, če je v njem že predlog z enako ali podobno vsebino. (Seveda tudi tu sporne določbe ne bi 

bilo mogoče kar takoj razveljaviti, ampak šele po izvedenem zakonitem postopku, torej po odgovoru 

Državnega zbora na sum protiustavnosti.) Vse ureditve po svetu, ki sem jih doslej pregledal, v takih 

primerih dopuščajo bodisi ugovor na parlamentarno predsedstvo ali plenum bodisi celo takojšnjo 

pritožbo na ustavno ali drugo najvišje sodišče (slednje namreč takrat, kadar gre za zavrnitev 

referendumskega predloga). 

 

Ob tem pa je seveda treba dodati še nekaj: nikakor ne drži (ne pri nas ne drugod po svetu), da bi imel 

posamezni funkcionar (pri nas predsednik DZ), ki se mu po zakonu pošiljajo referendumske pobude in 

zahteve, zgolj "vlogo naslova", kamor se vloga pošlje, kot piše sodnik Zupančič, "ki pri tem o ničemer 

ne odloča" (Jerovšek). V vseh nemških deželah je npr. "presoja formalnih in materialnih predpostavk v 

rokah vlade" (v nekaterih deželah celo samega notranjega ministra) - v primeru spora pa odloča 

deželno ustavno sodišče.[4] Povsem normalno in prav je torej, da pri nas predsednik DZ najprej 

preizkusi, ali vložena pobuda sploh izpolnjuje zakonske predpostavke (če bi res moral omogočiti 

zbiranje podpisov tudi za nezakonite pobude, bi bila to anarhija in neresno igranje z referendumi 

oziroma z volilci) - sporno je tukaj morda le to, da zakon zoper take njegove odločitve ne daje pritožbe 

direktno na ustavno sodišče (če bi presodili, da je v takih zadevah hitrost odločitve pomembnejša od 

tega, da bi poprej moralo odločati še redno sodstvo). Ko bo zakonska ureditev taka, pa to ne bo več 

izjemno odločanje po členu 51/II ZUstS, ki je možno le ob izpolnjenih zakonskih pogojih, ampak 

direktna in izključna pristojnost Ustavnega sodišča. 

 

Da to (žal) najbrž ni edina možna neustavnost v sedanji zakonski ureditvi "predhodnega referenduma" 

kot tipičnega jugoslovanskega "komunističnega izuma" v slovenski nekritični predelavi, pa sem 

obširneje prikazal zgoraj pod III. 
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Matevž Krivic 

 

 

Opombe: 

[1] ... kar pa na evropskih ustavnih sodiščih sploh ni možno. Ameriško Vrhovno sodišče namreč 

uporablja ta "test" na podlagi t.i. political-question-doctrine in sicer ob presoji, ali bo določeno 

vprašanje sploh vzelo v svojo jurisdikcijo - medtem ko za evropska ustavna sodišča tu velja načelo 

legalitete, kar pomeni, da je njihova pristojnost določena z zakonom in se odločanju tudi o političnih ali 

spolitiziranih vprašanjih, kadar ta sodijo v njihovo pristojnost, preprosto ne morejo izogniti, tudi s 

sklicevanjem na ameriško political-question-doctrine ne.  

[2] O kvaliteti teh 27 točk si bo vsak bralec - zlasti pravnik - pač lahko sam ustvaril svojo sodbo, ko jih 

bo natančno prebral in jih soočil z argumentacijo v večinski odločbi in s svojim poznavanjem ter 

razumevanjem prava. Tu naj opozorim le na dve specifični točki, ki sta lahko zunaj dosega takega 

soočenja: 1. na nesmiselnost argumenta o nedopustnosti revotacije "zoper" odločitev trojice o 

sprejetju ustavne pritožbe v obravnavo v tč. 3 in 4 (kot da sodnik Jambrek ne bi vedel, kaj je to 

revotacija); 2. na nekoliko zavajajočo predstavitev nemške ureditve v Jambrekovih točkah 7 in 8. 

Točko 7 namreč Jambrek uvede z namigom, da pri nas morda preglavic z razlago pojma "očitne 

utemeljenosti" ne bi bilo, če bi poznali nemško razlago tega pojma - nato korektno predstavi nemško 

ureditev (ki je v tej točki bistveno drugačna kot naša) - nato pa v 8. točki zaključi (spet korektno): "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." In zakaj je 

potem ta predstavitev vseeno zavajajoča? Zato, ker ni povedala, da pa tudi po takem sprejetju s 

podpisoma dvojice sodnikov (pri nas trojice) v nemški ureditvi ni izključena celo direktno nasprotna 

kasnejša odločitev celotnega senata (torej celo Nichtannahmebeschluss, vendar le, če nasprotna 

odločitev dvojice ni bila sporočena stranki) - brez vsakega dvoma pa je tudi po nemški ureditvi (enako 

kot po stališču večine pri nas) kljub takemu sprejetju v obravnavo še vedno možno zavrženje že v 

obravnavo sprejete ustavne pritožbe (le da je pri njih zavrženje vedno možno le soglasno, pri nas pa 

tudi z večino glasov). In prav to zavrženje celotna manjšina (razen sodnika Šturma) v svojih ločenih 

mnenjih vehementno napada ... 

[3] V zakonodajnem postopku ob sprejemanju našega ZRLI je bil predlogu tega zakona v prvi 

obravnavi priložen tudi "Primerjalni pregled ureditve referenduma v tujih ustavah" (Poročevalec št. 

39/93, str. 72-75), kjer pa je o tem, kje v tujini poznajo predhodni referendum, le en stavek, ki se glasi: 

"V veliki večini držav, ki predvidevajo zakonodajni referendum, se ta razpiše po sprejemu zakona v 

predstavniškem telesu (naknadni referendum) in le redkokje prej (predhodni referendum je predviden 

npr. na Hrvaškem)." 

[4] Peter Krause: Verfassungsrechtliche Moglichkeiten unmittelbarer Demokratie - v Isensee/Kirchhof: 

Handbuch des Staatsrechts, Band II, Heidelberg 1991, str. 330. 

 

 

 

 

 

 

 


