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S sprejeto odločbo se ne strinjam iz naslednjih razlogov: 

 

1. V obrazložitvi odločbe je zapisano, da kršitev, ki jo pritožniki očitajo predsedniku DZ, ni očitna. 

Menim, da je kršitev popolnoma očitna. 

 

1.1 Za presojo, ali je odločitev predsednika DZ nezakonita, je potrebno odgovoriti na vprašanje, ali 

lahko predsednik DZ v fazi pobude volilcem za začetek zbiranja podpisov za vložitev zahteve za 

razpis predhodnega zakonodajnega referenduma sploh odloča o izpolnjenosti pogoja, da je zakon 

predložen - ali torej ZRLI zahteva, da mora biti predlog zakona, na katerega se nanaša referendumsko 

vprašanje, predložen Državnemu zboru v obravnavanje pred vložitvijo pobude (oziroma pred 

obvestilom o pobudi, kot določa tretji odstavek 13. člena ZRLI). Menim, da je odgovor na to vprašanje 

na dlani. 

 

Prvi odstavek 17. člena ZRLI določa, da se predlog oziroma zahteva za razpis predhodnega 

referenduma lahko vloži od dneva, ko je predlog zakona predložen Državnemu zboru, do začetka 

tretje obravnave predloga zakona. Pojem "zahteva" je v tej določbi uporabljen v procesnem smislu, kar 

jasno izhaja iz izraza "vložiti". Na podlagi sklepanja po nasprotnem razlogovanju je mogoče določbo 

prvega odstavka 17. člena ZRLI razložiti le tako, da se navedeni procesni pogoji ne nanaša na 

pobudo. 

 

Tudi iz tretjega odstavka 13. člena v zvezi s 14. členom ZRLI ne izhaja pogoj, da mora biti pobuda 

vložena po vložitvi predloga zakona. Zakon določa le, da mora biti pobuda podprta s podpisi najmanj 

200 volilcev, vsebovati pa mora zahtevo (v materialnem smislu), ki je obrazložena in v kateri je jasno 

izraženo referendumsko vprašanje. 

 

V prvem odstavku 17. člena ZRLI ima pojem "zahteva" procesni pomen, v tretjem odstavku 13. člena, 

14., 15. in prvem odstavku 16. člena pa ima ta pojem materialni pomen, saj navedene določbe 

govorijo o vsebini zahteve. Odločba Ustavnega sodišča, na katero se sklicuje predsednik DZ v svojem 

odgovoru na ustavno pritožbo, se glede pristojnosti Ustavnega sodišča za presojo ustavnosti vsebine 

zahteve za razpis referenduma sklicuje na prvi odstavek 16. člena ZRLI, v katerem se pojem 

"zahteva" uporablja v materialnem smislu. V obrazložitvi navedena odločba vsebuje ugotovitev, da v 

primeru neustavnosti referendumske zahteve (v materialnem smislu) s presojo ustavnosti ni potrebno 

čakati na trenutek, ko je vložena zahteva (v procesnem smislu), če je že pred tem očitno, da 

referendumskega vprašanja ne bo mogoče zastaviti (zaradi njegove ustavne nedopustnosti). V 

primeru, da predlog zakona ni predložen DZ, pa ni mogoče reči, da referendumskega vprašanja 

kasneje ne bo mogoče postaviti. Iz navedenih razlogov je sklicevanje predsednika DZ na citirano 

odločbo neutemeljeno. 

 

Do predložitve zakonskega predloga DZ lahko pride ves čas med zbiranjem podpisov v podporo 

pobudi, lahko pa tudi potem, ko je že zbrano zadostno število podpisov. Šele obveznost DZ, da v 

skladu s prvim odstavkom 19. člena ZRLI razpiše referendum, je pogojena s predložitvijo predloga 

zakona. 

 

Iz navedenih argumentov izhaja, da je ustavna pritožba očitno utemeljena, da je torej predsednik DZ 

brez zakonske podlage ravnal v nasprotju s četrtim odstavkom 13. člena ZRLI. S svojo odločitvijo, ki 

izhaja iz vsebine napadenega akta, je tako kršil pravico vseh volilcev, da s podpisi izrazijo svojo 

podporo zahtevi za razpis referenduma. S tem pa je bila pritožnikom kršena ustavna pravica iz 44. 
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člena Ustave ("Vsak državljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih 

predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev."), kakor tudi pravica, ki jo implicitno vsebuje 90. 

člen Ustave v določbi, da mora Državni zbor razpisati referendum, če to zahteva najmanj 40.000 

volilcev. Onemogočanje začetka postopka za zbiranje podpisov za vložitev zahteve pomeni kršitev 

navedenih ustavnih pravic. 

 

Argumenti, ki naj bi podpirali stališče, da kršitve sploh ni bilo, so neutemeljeni. Sklicevanje na 

"ustaljeno prakso" (v resnici gre po navedbah predsednika DZ za en sam tak primer, ki se je zgodil v 

preteklosti), je po mojem mnenju strokovno nevzdržno. 

 

1.2 Čeprav že gornji argumenti prepričljivo utemeljujejo očitnost kršitve, jim dodajam še en argument. 

Menim, da je razlaga pojma "predložiti zakon" iz prvega odstavka 17. člena ZRLI, na katero se sklicuje 

predsednik DZ, pravno nevzdržna. 

 

Poslovnik DZ določa v tretjem odstavku 174. člena, ki je uvodni člen oddelka "Zakonodajni postopek": 

"Predlog zakona pošlje predlagatelj predsedniku DZ." Četrti odstavek 174. člena pa določa, da 

predsednik DZ zadrži dodelitev predloga zakona, če še ni končan zakonodajni postopek o predlogu 

zakona z enako ali podobno vsebino, in o tem obvesti predlagatelja. Pojem "dodelitev" ni jasno 

opredeljen, v Poslovniku pa se pojavlja še v drugem odstavku 178. člena, iz katerega lahko sklepamo, 

da gre za dodelitev predloga zakona delovnemu telesu. 

 

Da bi bil predlog zakona predložen v smislu prvega odstavka 17. člena ZRLI, je dovolj, da se pošlje 

predsedniku DZ (kar so pritožniki tudi storili). Izraza "predložiti predlog zakona" ni mogoče razlagati 

tako široko, da zajema tudi pošiljatev predloga zakona vsem naslovnikom, ki jih določa Poslovnik. 

Glede na to, da je DZ pri razpisu referenduma vezan na zakonsko določene roke, je logično, da teh 

rokov ni mogoče razvleči tako, da predsednik DZ "ne dodeli predloga zakona". Nedopustno je 

razlagati pojem predložitve iz prvega odstavka 17. člena ZRLI tako, da bi bil trenutek predložitve, ki je 

pomemben procesen pogoj za vložitev zahteve za razpis referenduma, odvisen od tega, ali je v 

zakonodajnem postopku morda že drug zakon s podobno vsebino. Predsednik DZ je v dopisu z dne 

4.3.1996 celo izrecno navedel, da je "zadržal dodelitev predloga zakona ..., ki ste ga DZ predložili v 

obravnavo dne 29.2.1996." Poslovnik DZ ne daje podlage, da se referendumski postopek ustavi zato, 

ker je v zakonodajnem postopku že predlog z enako ali podobno vsebino. Da bi bila podana 

obveznost Državnega zbora, da razpiše referendum (19. člen ZRLI), je dovolj (ob upoštevanju pogojev 

glede ustavnosti, jasnosti in obrazložitve zahteve iz 14., 15.in 16. člena ZRLI), da vlagatelj zahteve 

pred njeno vložitvijo predloži predlog zakona, na katerega se referendumsko vprašanje nanaša, torej 

da ga v skladu s Poslovnikom DZ pošlje predsedniku DZ. 

 

Predsednik DZ utemeljuje nasprotno stališče z nevarnostjo, da bi nastal položaj, "ko bi ob hkratni 

obravnavi več zakonskih predlogov o isti materiji, vendar z različnimi rešitvami, istočasno imeli opraviti 

tudi z več referendumi, ki bi jih zainteresirani vlagali v povezavi z rešitvami v posameznih različnih 

zakonih." Svojo razlago, kdaj je zakon predložen DZ v smislu prvega odstavka 17. člena ZRLI, 

predsednik DZ opira na teleološko razlago te določbe in njeno sistemsko povezanost z zakonodajnim 

postopkom oziroma s poslovniškimi določbami. Takšna interpretacija, ki se odmika od dobesednega 

pomena pojma "predložiti zakon", bi bila sprejemljiva, če bi tako razlagana določba prvega odstavka 

17. člena ZRLI v zvezi s četrtim odstavkom 174. člena Poslovnika DZ v resnici lahko preprečila 

položaj, ko bi bilo lahko vloženih več (tudi nasprotujočih si) zahtev za razpis referenduma o isti ali 

podobni vsebini. Vendar ni tako. Do položaja, na katerega opozarja predsednik DZ, lahko pride tudi v 

primeru, da se vloži več nasprotujočih si referendumskih zahtev o isti ali podobni vsebini, ki se vežejo 

na isti zakon, ki ga DZ že obravnava. To se je po sprejemu odločbe o zavrženju ustavne pritožbe tudi 

zgodilo (nova pobuda SDSS, zahteva Državnega sveta, zahteva skupine poslancev). 

 

Takšne primere deloma rešuje ZRLI v tretjem odstavku 25. člena, kjer je določeno, da eno leto po 

izvedbi referenduma DZ ne more sprejeti zakona, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma, niti 

ponoviti referenduma o istem vprašanju. 

 

Edini možni argument za široko razlago pojma "predložiti zakon", na katero se opira predsednik DZ, 

glede na navedeno ne drži. Da bi bil zakon predložen v smislu prvega odstavka 17. člena ZRLI, ga 

mora legitimirani predlagatelj v predpisani obliki in na predpisan način vložiti pri predsedniku DZ. 
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Zakonodajni postopek v zvezi z zakonom z enako ali podobno vsebino ne more biti ovira za razpis 

referenduma, če se refrendumsko vprašanje nanaša na zakon, ki ga DZ zaradi poslovniške ovire še 

ne more obravnavati. V primeru, da referendum uspe, pa referendumska odločitev veže DZ (prvi 

odstavek 25. člena ZRLI) - iz tega pa izhaja obveznost DZ, da v skladu s pravili postopka, določenimi 

v Poslovniku, zaključi obravnavo zakona, ki je v zakonodajnem postopku, in tako odpravi oviro za 

obravnavo novega zakonskega predloga. ZRLI sicer ne določa rokov za sprejem zakona v skladu z 

referendumsko odločitvijo, vendar je obveznost DZ, da odločitev spoštuje, nedvomno podana. 

 

Iz navedenega izhaja, da so argumenti, na katere se sklicuje predsednik DZ pri široki razlagi pojma 

"predložiti zakon" iz prvega odstavka 17. člena ZRLI, neutemeljeni. Pravilna razlaga te določbe ne 

more povzročiti motenj v zakonodajnem postopku zaradi morebitnega kopičenja pobud za razpis 

referenduma. 

 

2. Glede vprašanja nepopravljivih posledic pa menim (poleg argumentov, navedenih v uvodnem delu 

ločenega mnenja), da je utemeljena argumentacija sklepa treh sodnikov, sprejetega na podlagi 

četrtega odstavka 55. člena ZUstS, ki temelji na analizi rokov v zvezi z izvedbo referenduma in volitev 

v DZ. 

 

2.1 Ne strinjam se s stališčem, izraženim v obrazložitvi odločbe, da je bila pobuda volilcem za razpis 

referenduma vložena "prepozno, da bi bila možna izvedba referenduma, nato pa v primeru uspešnega 

referenduma še zakonodajni postopek, tako da bi lahko nov zakon predstavljal podlago za predstoječe 

volitve v DZ". Iz analize rokov, opravljene v postopku za preizkus ustavne pritožbe, je razvidno, da bi 

bilo mogoče referendum izvesti v času, ki bi (upoštevaje določbo ZRLI, da je DZ vezan na izid 

referenduma) ob morebitnem uspehu tega referenduma omogočal volitve po novem volilnem sistemu. 

Izhodišče, ki vnaprej postavlja pod vprašaj možnost spremembe, ni sprejemljivo. Pri ustavnospornih 

posegih v ustavne pravice, ki so vezane na nek časovni rok, je treba izhajati iz stališča, da so 

nepopravljive škodljive posledice nastale, če so verjetne. Postavljanje domnev o morebitnih možnih 

proceduralnih ali drugih ovirah, ki naj bi preprečile realizacijo časovnega okvira, ni na ravni ustavne 

presoje. V dvomu se je v takih primerih treba odločiti v prid ustavne svoboščine (in dubio pro libertate|) 

 

2.2. Vendar je pri tej zadevi še pomembnejši širši okvir presoje o nastanku nepopravljivih škodljivih 

posledic. Presojo o tem je sicer res mogoče vezati na oceno vprašanja, ali so te posledice nastale za 

pritožnika. Vendar se pri presoji o kršitvi ustavnih pravic, ki jih s svojim ravnanjem (ravnanje je najširši 

pojem, ki obsega tako storjena dejanja in posege, kakor tudi opustitve dolžnega ravnanja) storijo 

eminentni predstavniki Republike Slovenije - in predsednik DZ sodi mednje, ni mogoče omejiti le na 

ugotavljanje posledic za pritožnika. Zaradi spoštovanja načela svobodne demokratične družbe, načela 

demokratičnosti in načela pravne države je treba v takih primerih oceniti tudi nepopravljive škodljive 

posledice, ki ne zajemajo le pritožnika, ampak imajo tudi učinke širše razsežnosti. Če pride namreč do 

položaja, ko nastane dvom o tem, ali veljajo temeljna ustavna načela in spoštovanje zakonov za vse 

državljane, ali pa morebiti za najvišje predstavnike Republike Slovenije ta načela ne veljajo, je 

imanentna naloga Ustavnega sodišča, da brez odlašanja o tem presodi meritorno in se ne sklicuje na 

to, da bo to storilo Vrhovno sodišče. 

 

Preambula Ustave postavlja na prvo mesto svobodno demokratično ustavno ureditev, ki zagotavlja 

temeljne človekove pravice in svoboščine. V ospredje postavlja človekovo duhovno, politično in 

gospodarsko svobodo. Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na 

podlagi Ustave. Svobodna demokratična ustavna ureditev je nasprotje totalitarne države, ki odklanja 

človekovo dostojanstvo, njegove osebnostne pravice, varnost, svobodo in enakost. Ustavno sodišče 

se je pri odločanju v obravnavani zadevi pravnoformalno korektno oprlo na razumevanje večine o 

vsebini drugega odstavka 51. člena ZUSt. Vendar iz sprejete odločitve Ustavnega sodišča nedvoumno 

sledi tudi naslednje sporočilo, ki ga na kratko povzemam, kakor sledi: Tudi če je temeljne človekove 

pravice in svoboščine z nezakonitim ravnanjem kršil tako eminenten predstavnik demokratičnega 

parlamenta (|) kot je predsednik Državnega zbora, se Ustavno sodišče zaradi zapletenosti (sic|) 

pravnega vprašanja (potem, ko je o tem na več sejah izčrpno in poglobljeno razpravljalo devet 

ustavnih sodnikov - op. LŠ) postavi na stališče, da o tem ne bo razpravljalo. Vprašanje zahteva 

nadaljno poglobljeno obravnavo. Zadevo naj obravnava tričlanski senat Vrhovnega sodišča (za 

katerega je znano, da je zasuto z nerešenimi zadevami (op. LŠ). Nepopravljivih škodljivih posledic 

širših razsežnosti ni (konec povzetka). 
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Tako sporočilo je zaradi počasnega procesa pri izgrajevanju temeljnih postulatov svobodne 

demokratične družbene ureditve, v katerem se nahaja mlada slovenska država, izjemno nevarno. 

 

Pomenilo bi, da smejo najvišji državni predstavniki ravnati v nasprotju z zakonom in se zanašati na 

počasno delovanje pravosodnega sistema. To velja še posebej za obdobje pred volitvami, saj bo 

morebitno spoznanje takega ravnanja kot nezakonitega po volitvah postalo relativno nepomembno. 

Kdaj bo Vrhovno sodišče odločilo o ustavni pritožbi je popolna neznanka. Glede na kopico nerešenih 

zadev v upravnem sporu ni izključeno, da bo odločilo šele leta 1999. Če bo medtem prišlo do 

reorganizacije zaradi ustanovitve posebnega upravnega sodišča (vsaka taka sprememba pa upočasni 

potek reševanja zadev), ni izključena niti rešitev ustavne pritožbe šele po letu 2000. 

 

Institucija ustavne pritožbe ima dvojni namen in učinek. Njen namen se ne izčrpa le z zagotovitvijo 

individualnega pravnega varstva pritožnikom. Poleg tega kazuističnega kasacijskega učinka ima tudi 

splošen pravnocivilizacijski učinek. Je specifično pravno sredstvo za udejanjanje ustavnih pravic. 

 

Zagotavlja in utrjuje ustavni red. S svojo odločitvijo, s katero se je izognilo meritorni presoji o ustavni 

pritožbi, je Ustavno sodišče prezrlo ta splošni pomen. Le upam lahko, da v javnosti in pri nosilcih 

politične oblasti, zlasti pri najbolj izpostavljenih, ne bo prišlo do vtisa, da smejo slednji ravnati 

nezakonito in kršiti ustavne pravice brez učinkovitega in pravočasnega ustavnosodnega nadzora nad 

takim ravnanjem. 

 

 

Post scriptum: 

Kratki zapis spoštovanega kolega sodnika Krivica v njegovem pritrdilnem ločenem mnenju, ki se 

nanaša na moje ločeno mnenje, je usmerjen v napačno smer. V njem moje stališče ni prav 

interpretirano. Večina petih sodnikov bi namreč lahko ob njihovem razumevanju in polnem 

spoštovanju drugega odstavka 51. člena ZUstS sprejela sklep o zavrženju ustavne pritožbe že tako, 

da bi se omejila na prvo procesno predpostavko in ugotovila le, da ni očitne kršitve. V tem primeru pač 

ne bi nič povedala o nepopravljivih posledicah. V tem primeru bi odpadel moj pomislek v zvezi z 

ugotavljanjem nepopravljivih posledic. Če pa se je že zdelo večini sodnikom, ki je sprejala sklep o 

zavrženju ustavne pritožbe, potrebno spregovoriti tudi o tem, da nepopravljivih posledic ni, potem 

mora pač računati s pomisleki, ki sem jih navedel v ločenem mnenju. Ustno sem jih navedel v razpravi 

in v pisni obliki sem jih predložil Ustavnemu sodišču pred končno odločitvijo. Nanje sprejeta odločitev 

ne odgovarja. 

 

 

dr. Lovro Šturm 

 

 

 

 


