
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: Up-62/96 

 

 

 

Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Zupančiča 

 

 

I. 

 

Seveda gre v predmetni zadevi za spor med političnimi protagonisti opozicije ter predsednikom 

Državnega zbora. Kot ustavnega sodnika pa me politične dimenzije tega spora niti malo ne zanimajo, 

še zlasti ker tu v resnici ne gre za tisto, kar ustavna doktrina imenuje politično vprašanje.[1] 

 

Toda toliko, kolikor ta spor vsaj posredno zadeva vprašanje volivnega sistema in njegove 

reprezentativnosti, je tu lahko pod vprašaj implicite postavljena dosedanja in prihodnja legitimnost 

predstavniške demokracije v Republiki Sloveniji. 

 

Pobuda pritožnika je imela za svoj namen referendumsko- neposredno preveriti voljo ljudstva. 

Ljudstvo naj bi se na referendumu izrecno izjavilo o referendumskem vprašanju, ki se je nanašalo na 

volivni sistem. Predsednik Državnega zbora je to pobudo volivcem iz neprepričljivih razlogov blokiral. 

Pritožnik je vložil ustavno pritožbo, ki sta jo dva člana senata in en pridruženi sodnik Ustavnega 

sodišča sprejeli v obravnavo v skladu z določbami Zakona o Ustavnem sodišču.[2] Trije sodniki 

Ustavnega sodišča so se postavili na premišljeno stališče, da je kršitev predsednika Državnega zbora 

očitna in da bi za pritožnika zaradi te kršitve lahko nastale nepopravljive posledice.[3] Večina petih 

sodnikov pa je potem na plenarni seji Ustavnega sodišča zavzela stališče, da so se omenjeni trije 

sodniki v svoji presoji očitnosti kršitve in verjetnosti nepopravljivih posledic pač zmotili in da zaradi 

tega Ustavno sodišče kot celota, češ da niso podane "procesne predpostavke", o tem sploh ne sme 

soditi.[4] 

 

Objektivno gledano torej ni dvoma o tem, da se je petčlanska večina v dani odločbi iz razlogov 

"procesne higiene" odrekla določeni pristojnosti Ustavnega sodišča. Če tu pustimo ob strani 

primerjave ustavnosodnega s civilnim (pravdnim) in celo s kazenskim (|) postopkom in če zanemarimo 

dejstvo, da Vrhovno sodišče seveda ni v položaju, da bi v upravnem sporu presojalo na podlagi 

česarkoli drugega kot samo Ustavno sodišče --, je še vedno res, da petčlanska večina ni hotela 

odločati o vsebini kapitalne ustavne zadeve iz formalnega razloga, češ da ji zakon (o Ustavnem 

sodišču) to preprečuje. S tem je večina zanemarila razliko med preskriptivno in instrumentalno normo 

in voz vpregla pred konja, ki bi ga moral vleči. 

 

Zgodilo se je torej, da se je Ustavno sodišče zaradi pravno- tehničnih razlogov, točneje zaradi preozke 

presoje "procesnih predpostavk", izognilo svoji pristojnosti in s tem svoji odgovornosti v nekem 

kapitalnem vprašanju, ki posredno zadeva legitimnost celokupnega sistema predstavniške 

demokracije v Republiki Sloveniji. Če bi namreč ljudje na predloženo referedumsko vprašanje 

odgovorili, da so za večinski volivni sistem, bi bila s tem pod vprašaj postavljena demokratičnost nove 

slovenske države. Težko si je zamisliti bolj osrednje ustavno vprašanje. 

 

II. 

 

Zakon o ustavnem sodišču izhaja iz značilno linearnega in premalo razdrugačenega scenarija, po 

katerem ima senat (ali trojica sodnikov) možnost, da plenum Ustavnega sodišča prisili, da ustavno 

pritožbo obravnava. Pri tem Zakon izhaja iz normalne (linearne) predpostavke, da se bo plenum pač 

posvetil meritumu ustavne pritožbe in ne procesnim predpostavkam. Kot bomo videli pa je kljub vsemu 

Zakon dovolj jasen. 
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Zakon predvideva možno nesoglasje v senatu tudi glede tega, ali je kršitev očitna in ali bi z izvršitvijo 

posamičnega akta za pritožnika res nastale nepopravljive posledice. Da pa Zakon očitno favorizira 

dokončen sprejem ustavne pritožbe v obravnavo -- in najbrž ne zato, da bi se ponovno preverjale 

procesne predpostavke| --, izhaja iz tega, da lahko o sprejemu dokončno odloči katerikoli pridruženi 

sodnik (četrti odstavek 55. člena). Za tako razlago govori tudi dikcija 1. odstavka 54. člena, ki pravi da 

"ustavno sodišče odloči v senatu treh sodnikov, ali bo ustavno sodišče pritožbo sprejelo v obravnavo." 

Ker je v naravi vsake odločitve, da je dokončna, bi lahko sklepali, da je s tem vprašanje procesnih 

predpostavk v senatu že dokončno presojeno. 

 

K taki razlagi autonomne funkcije senata nas navaja tudi 58. člen, ki daje temu senatu celo možnost, 

da sam zadrži izvršitev spornega posamičnega akta --, da torej ne le odloči o sprejemu ustavne 

pritožbe, ampak da temu sprejemu že odredi tudi konkretne pravne posledice. 

 

Argument večine (argumentum ad absurdum), češ da to ne more biti res, ker senatna presoja očitnosti 

kršitve plenumu pač ne more vsiliti svoje meritorne presoje o obstoju kršitve, iz najmanj treh razlogov 

ne drži in v bistvu zavaja. 

 

Prvič, če je senat nekaj prima facie presodil kot "očitnost kršitve", to plenumu še nikoli ni preprečilo, da 

ne bi tega kasneje presodil kot popolen "neobstoj kršitve".[5] Tu gre za povsem običajno možnost 

naknadnega meritornega pravnega nestrinjanja v luči tistega, kar se bo kasneje -- sicer po 

definitivnem sprejemu ustavne pritožbe v meritorno obravnavo| -- pokazalo kot argument ob plenarni 

obravnavi ustavne pritožbe. 

 

Konec koncev je to razlog, zaradi katerega Ustavno sodišče sestavlja devet in ne trije sodniki| Poanta 

plenarne presoje pa seveda ne more biti še enkrat, ali gre res za prima facie ("očitno") kršitev. To je po 

naravi stvari funkcija predhodne presoje. Plenum dokončno presoja, ali res gre za kršitev.[6] Drugič, 

sicer meritorna prima facie presoja senata torej ustanavlja samo domnevo o očitnosti kršitve (in o 

verjetnosti nepopravljivih posledic) in ima le procesen učinek definitivnega sprejema ustavne pritožbe 

v meritorno plenarno obravnavo. 

 

Na to kaže celoten 55. člen Zakona o ustavnem sodišču. Določbe členov 54 in 55 se pod marginalno 

rubriko "Postopek preizkusa ustavne pritožbe" v celoti nanašajo na predhodno obravnavanje ustavne 

pritožbe v senatu in se začnejo s stavkom "Ustavno sodišče odloči v senatu treh sodnikov na nejavni 

seji o tem, ali bo sprejelo ustavno pritožbo v obravnavo." V nadaljevanju teksta teh določb je stavek 

"ustavno sodišče v senatu treh sodnikov na nejavni seji" povsem očitno (iz razloga nomotehnične 

ekonomije) nadomeščen z besedama "ustavno sodišče". 

 

Tako tudi v drugem odstavku 54. člena --, ko pravi: "Če je vloga pomankljiva in jo ustavno sodišče v 

senatu treh sodnikov na nejavni seji ne more preizkusiti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov ali 

listin iz prejšnjega člena tega zakona, pozove ustavno sodišče po sklepu senata treh sodnikov na 

nejavni seji pritožnika, da v določenem roku dopolni vlogo." -- , Zakon očitno izhaja iz tega, da je to 

funkcija senata. 

 

Podobno velja za prvi odstavek 55. člena, ki pravi: "Ustavno sodišče v senatu treh sodnikov na nejavni 

seji zavrže ustavno pritožbo..." 

 

Isto velja za drugi odstavek 55. člena, ki pravi: "Ustavno sodišče v senatu treh sodnikov na nejavni seji 

ustavne pritožbe ne sprejme..." V tretjem odstavku 55. člena se kot naravno nadaljevanje prvega in 

drugega odstavka spet pojavi beseda "senat": "O zavrženju oziroma sprejemu ustavne pritožbe odloči 

senat soglasno. Zoper ta sklep ni dopustna pritožba." Tudi peti odstavek 55. člena se izrecno sklicuje 

na funkcijo senata: "Če senat ustavne pritožbe ni sprejel, je ustavna pritožba sprejeta, če se za tako 

odločitev v 15 dneh od dneva sprejema odločitve pisno izrečejo katerikoli trije sodniki ustavnega 

sodišča." 

 

Iz tega tretjič jasno izhaja, da je Zakon pristojnost presoje očitnosti kršitve in nepopravljivih posledic te 

kršitve dodelil senatu in ne plenumu ustavnega sodišča: "Ustavno sodišče odloči v senatu treh 

sodnikov na nejavni seji, da zavrže ustavno pritožbo...če niso izčrpana pravna sredstva, razen če je 

zatrjevana kršitev očitna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta nastale za pritožnika nepopravljive 
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posledice." Da bi stvar še bolje razumeli, je treba pogledati naprimer situacijo iz prve alineje 55. člena: 

"Ustavno sodišče odloči v senatu treh sodnikov na nejavni seji, da ustavno pritožbo zavrže, če je 

ustavna pritožba prepozna, razen v posebno utemeljenih primerih ,ko lahko ustavno sodišče na 

plenarni seji izjemoma odloča o ustavni pritožbi, ki je vložena po izteku roka 60 dni od dneva vročitve 

posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba." 

 

Tu se je treba analogno vprašati, ali lahko plenarna seja Ustavnega sodišča sklene, da ne gre za 

"posebno utemeljen primer", če pa je senat (po prvi alineji prvega odstavka 55. člena) že odločil, da 

gre za posebno utemeljen primer. Namen tega senatnega sklepa je očitno samo v tem, da 

ireverzibilno vsili meritorno presojo primera celoti Ustavnega sodišča. 

 

Plenarna seja Ustavnega sodišča seveda lahko "ustavno pritožbo kot neutemeljeno zavrne", pa s tem 

še ne dezavuira senata, češ da ne gre "za posebno utemeljen primer". Primer je namreč jasno lahko 

"posebno utemeljen", s čemer pa še daleč ni rečeno, da bi bila ustavna pritožba (posebno) utemeljena 

in da bi bilo treba njegovi pritožbi na plenarni seji -- spričo predhodnega sklepa senata --, kar ugoditi| 

 

Ne more torej biti dvoma o tem, da je Zakon naprimer pristojnost za dokončno odločitev o posebni 

utemeljenosti primera -- brez prejudica za končno odločitev | -- definitivno dodelil senatu. 

 

Ker senat v takih primerih izda pisni sklep o tem, da gre za posebno utemeljen primer in da bo o 

meritumu pritožbe zato sodilo Ustavno sodišče kot celota, bi bilo najmanj nenavadno, če bi potem 

Ustavno sodišče kot celota na plenarni seji spet odločilo o tem, da ne gre za posebno utemeljen 

primer. Razlog sploh za senatovo odločanje o tem, ali je primer prima facie posebno utemeljen, je 

izključno in samo v tem, da po senatnem spregledu sicer prekluzivnega roka šestdesetih dni, plenarna 

seja o ustavni pritožbi mora meritorno odločiti. 

 

Če to ne bi bilo tako, bi zaradi tega nesporazuma potem obstajali dve med sabo protislovni odločbi 

Ustavnega sodišča. Po senatni odločbi bi šlo za posebno utemeljen primer, po plenarni odločbi pa ne 

bi šlo za posebno utemeljen primer. Po senatni odločbi bi bila ustavna pritožba sprejeta v obravnavo, 

po plenarni odločbi pa bila ustavna pritožba a limine zavržena. To bi bilo seveda protislovno. A točno 

to se je zgodilo tudi v sedanji zadevi. 

 

Ta nesporazum očitno izhaja iz nerazumevanja, da ima po zakonu senat treh sodnikov predhodno, 

izrecno in samostojno pristojnost, da o teh vprašanjih -- ki sploh niso nekakšne procesne 

predpostavke iz pravdnega ali kazenskega postopka| -- odloča meritorno in dokončno. Če ta meritorna 

odločitev senata ne bi bila dokončna in ne bi zavezovala plenarne seje celotnega Ustavnega sodišča, 

da odloča o ustavnem meritumu ustavne pritožbe, potem v 59. členu tudi ne bi bili taksativno našteti 

samo dve možnosti plenarne odločitve: "Ustavno sodišče Šv plenarni sestavi z odločbo ustavno 

pritožbo kot neutemeljeno zavrne ali pa ji ugodi..." 

 

Tudi v zadevi pred nami, bi zato lahko Ustavno sodišče kot celota ustavno pritožbo samo (a) kot 

neutemeljeno zavrnilo, ali pa bi ji (b) ugodilo ter posamični akt predsednika Državnega zbora v celoti 

odpravilo. 

 

III. 

 

Meritorno vprašanje v pričujoči zadevi je, ali se 17. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (v 

nadaljevanju ZRLI), ki za "Zahtevo za razpis referenduma" predpisuje, da se lahko vloži šele od 

dneva, ko je predlog zakona vložen pri Držvnem zboru, nanaša na "Zahtevo za razpis referenduma" 

stricto sensu (iz 12. člena), ali se nanaša na specificum zahteve, ki je predmet pobude 40.000 

volivcem da 40.000 volivcev da zahtevo za razpis referenduma? Mislim, da je očitno, da je SDSS v 

skladu s členom 13(2) ZRLI "pristojno službo DZ" le "obvestila" o svoji "pobudi 40.000 volivcem, da 

dajo zahtevo zahtevo za razpis referenduma", torej o "pobudi", ki mora po členu 13(3) vsebivati (1) 

"zahtevo, ki je predmet pobude 40.000 volivcevm, da 40.000 volivcev da zahtevo za razpis 

referenduma" in (2) 200 podpisov volivcev. 

 

Ker je "pristojna služba DZ" to "obvestilo" dobila SDSS je "očitno", da bi moral "predsednik DZ" 

pšostopati po členu 13(4) in (1) najpozneje v treh dneh potem, ko je obvestilo o pobudi prejela 
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pristojna sužba DZ (2) obvestiti (3) "ministrstvo pristojno za vodenje evidence volivne pravice" in (4) 

določiti rok, v katerem se bo -- glede pobude, ki vsebuje obrazloženo referendumsko vprašanje (iz 14. 

člena) zbiralo 40.000 podpisov "za podporo eventuelno končni zahtevi za razpis referenduma" ter (5) o 

tem roku obvestiti tudi SDSS kot "pobudnika zahteve". 

 

Da se določba 17. člena ne nanaša na predhodno zahtevo, ki je predmet pobude 40.000 volivcem, da 

dajo zahtevo 40.000 volivcev za razpis zakonodajnega referenduma" iz 14. člena -- , ampak na 

končno zahtevo iz 12. člena izhaja tudi naslednje: 

 

A. 

 

17. člen govori sočasno o "predlogu vsakega poslanca" iz člena 11(2) ter o "zahtevi za razpis 

zakonodajnega referenduma" iz 13. člena. 

 

Če da "predlog" en poslanec, se lahko zgodi dvoje: 

 

1. predlog ne dobi 1/3 glasov v DZ in propade; 

 

2. za predlog se ogreje 1/3 poslancev, kar potem preraste v a) zahtevo za razpis zakonodajnega 

referenduma 

 

Obe situaciji posegata neposredno v tekoče zakonodajne postopke. To eventuelno tudi ustavnopravno 

opravičuje določbo člena 174(3) Poslovnika DZ, po kateri lahko predsednik DZ "zadrži dodelitev 

predloga zakona ne zahteve za razpis referenduma| -- če še ni končan zakonodajni postopek o 

predlogu zakona z enako ali podobno vsebino in o tem obvesti predlagatelja" --, kar je tokrat per 

analogiam storil predsednik DZ. 

 

Sam menim, da daje poslovniška določba člena 174(4) ustavnopravno gledano -- predsedniku DZ 

preširoka pooblastila, ker: 

 

1) so respondentova izvajanja "o nesprejemljivih situacijah", ki bi lahko nastala, paternalistična, 

avtoritarna in tudi sicer neprepričljiva; 

 

2) ker je po parlamentarni logiki tak parlamentarni funkcionar ali parlamentarno delovno telo le 

pomožna ekspozitura parlamentarnega telesa kot celote in to samo toliko in takrat, kadar ni smiselno, 

da bi celotno parlamentarno telo samo razpravljalo in odločalo o določenem vprašanju; 

 

3) ker zaradi tega parlamentarno telo kot celota vedno lahko samo prevzame razpravo ali odločitev o 

določenem vprašanju;  

 

4) ker lahko po določbi člena 174 (4) predsednik DZ potencialno samovoljno odloča, ali je materija 

enega zakonodajnega projekta "enaka" kot materija drugega zakonodajnega projekta --, kar je lahko 

predmet arbitrarne presoje; 

 

5) ker določba člena 174(4) uporablja celo besedno zvezo "podobna vsebina" predloga zakona, vemo 

pa, da je presoja po podobnosti povsem odvisna od (sicer proste) izbire meril podobnosti: vse je 

podobno vsemu, treba je samo izbrati prava merila| 

 

6) Zato bi bilo smiselno po koneksiteti kot nedemokratično in zato v neskladju z 2. členom Ustave 

razveljaviti tudi določbo člena 174(4) -, če bi se ta nanašala na pričujočo situacijo| SDSS pa s ploh ni 

vložila "zahteve za zakonodajnireferendum", ampak "pobudo "40.000 volivcem". 

 

Da bi ta pobuda sploh postala "zahteva za zakonodajni referendum", se mora zgoditi vsaj še sledeče: 

 

1. Predsednik DZ mora pobudo SDSS Šv skladu z določbo člena 13(3) poslati ministrstvu za vodenje 

evidence volivne praice; (Na tej točki je predsednik DZ neupravičeno zavrl postopek s pobudo zmotno 

izhahajoč iz predpostavke, da gre : 
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a) za zahtevo za zakonodajni referendum; 

 

b) da je zato mogoče uporabiti določbo člena 17(1) ZRLI; c) da je dalje zato mogoče uporabiti določbo 

člena 174(4) Poslovnika DZ);) 

 

2. določiti rok za zbiranje ev. 40.000 podpisov; 

 

3. o tem roku obvestiti SDSS; 

 

4. poteči mora rok iz 2. točke (zgoraj): potem pa,  

 

a) če ni zbranih 40.000 podpisov, pobuda 40.000 volivcem nikoli ne preraste niti v "zahtevo za razpis 

zakonodajnega referenduma"; 

 

b) šele, če je v roku zbranih 40.000 podpisov, pobuda preraste v "zahtevo za razpis referenduma". 

 

C. 

 

To zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma je potem v skladu z določbo člena 17(1) 

 

1. mogoče "vložiti"; 

 

2. DZ mora razpisati referendum, če 

 

a) je predlog zakona že predložen DZ; 

 

b) če se še ni začela 3. obravnava zakona. 

 

1) Toda: 

 

a) "pobuda za vložitev zahteve za razpis" je lahko "dana" pred začetkom prve obravnave zakona (člen 

17(2)). 

 

To "pobudo" je v našem primeru dala SDSS. Prav dikcija določbe člena 17(2) dokazuje, da tu ne gre 

za "zahtevo" iz 1. odstavka 17. člena -- in da je ta pobuda lahko dana: 

 

a)I. pred prvo obravnavo zakona; 

 

a)II. po prvi obravnavi zakona; 

 

a)III. ne glede na to, kakšni predlogi zakonov in koliko predlogov je v določenem trenutku v 

zakonodajnem postopku; a)IV. in celo po tem, ko je bil zakon že sprejet -- pod pogoji iz 21. člena. 

 

IV. 

 

Vsiljuje se vprašanje, kakšna je sploh vloga ustavnega sodišča v ustavni demokraciji. 

 

Predvsem je očitno, da bi bila ustavna sodišča nepotrebna, če bi ustavnosodnim potrebam zadoščalo 

že redno sodstvo v okviru običajne pravno-tehnične zakonitosti, s kakršno sem se spopadel v prejšnji 

točki tega ločenega mnenja. Celo, če bi v svojih pravno-tehničnih izvajanjih, arguendo, sam ne imel 

prav, je nesmiselno, da se je kapitalen ustavni spor odločil v okviru "procesne higiene." To je podobno 

kot če bi za nekoga splošni zdravnik ugotovil, da "očitno ima raka" in ga z napotnico brez odlašanja 

poslal k onkologu. Onkolog pa bi, potem ko bi si pacienta dodobra ogledal, dejal, da določeni razlogi 

sicer govorijo za to, da ima raka, drugi pa za to, da ga sploh nima -- vendar pa sam o tem ne bo sodil 

in sploh ne bo dal diagnoze, ker mu je jasno, da "ni očitno", da ima pacient raka. Splošni zdravnik, da 

nima pravice soditi o tem, da ima pacient raka in svoje mnenje vsiljevati specialistu. In tu bi se stvar 

ustavila. Od ustavnega sodišča pa pričakujemo točno tisto širino ustavne presoje, ki ne le da ni 

vezana na formalistično pravno pojmovanje, ampak je predvidena kot njegov glavni protistrup. 
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Ustava je pogodba med ljudstvom in državo. Zato mora nekdo stalno bdeti nad poštenim 

uresničevanjem te pogodbe. Če je skopi in abstraktni preskriptivni tekst Ustave prepuščen na milost in 

nemilost podrobnim zakonskim formulacijam, potem se lahko zgodi, da je preskriptivna ustavna norma 

postala žrtev instrumentalnih norm. 

 

Zakoni služijo uresničevanju Ustave. 

 

Če bi bilo res obratno, Ustavno sodišče ne bi imelo tistih pristojnosti, ki jih našteva 160. člen Ustave. 

 

Toda Ustavno sodišče je zadolženo za razlago te pogodbe med ljudstvom in državo. Ustava mu 

nalaga, da skopi in abstraktni tekst te najbolj preskriptivne norme v pravnem redu razlaga ravno zato, 

ker je v primerjavi s tehničnimi podrobnostmi zakonov tako skop in abstrakten. Če te ustavnosodne 

razlage ne bi bilo, bi se pravna presoja nehala pri skladnosti podzakonskih in konkretnih pravnih aktov 

z zakoni. Ustava v takem primeru sploh ne bi bila neposreden pravni vir. 

 

Partnerji te pogodbe med ljudstvom in državo so na strani države vse tri veje oblasti -- zakonodajna, 

izvršna in sodna. 

 

V Sloveniji ima oblast ljudstvo. To oblast izvršujejo državljani in državljanke v prvi vrsti neposredno in 

potem tudi posredno z volitvami.[7] Ker je volivna pravica človekova pravica, je človekova pravica tudi, 

da ljudje svojo zakonodajno voljo izrazijo neposredno na referendumu. Človekove pravice pa se 

uresničujejo neposredno na podlagi Ustave in jih je mogoče zakonsko urejati samo, kadar tako določa 

Ustava. Ta pravi v svojem 90. členu, da Državni zbor mora razpisati referendum, če to zahteva 

štirideset tisoč volilcev. Referendum se ureja z zakonom. Po tem zakonu je zbiranje teh podpisov 

urejeno tako, da pobudnik referenduma pobudo volivcem, da se začne zbiranje podpisov, to pobudo 

pa mora poslati predsedniku Državnega zbora. Ta samo odredi rok in pobudo pošlje pristojnemu 

organu izvršne oblasti. 

 

Povsem očitno je, da imajo po Ustavi vsi, ki so (z zakonom) določeni za sodelovanje v pripravah za 

neposredno izvrševanje ljudske oblasti, dolžnost to omogočati in celo pospeševati. Tega jasno 

izraženega ustavnega namena ni dovoljeno ovirati ali onemogočati. Če bi zakon ali poslovnik 

Državnega zbora v resnici predstavljala oviro ali onemogočanje neposredne ljudske oblasti, bi ju 

moralo Ustavno sodišče (po koneksiteti) razveljaviti kot neskladna z Ustavo. Če pa bi Ustavno sodišče 

ob presoji zakonitosti in ustavnosti konkretnega ravnanja predsednika Državnega zbora ugotovilo, da 

so določbe zakona najmanj nejasne, bi moralo še toliko bolj veljati, da je treba tak konkreten 

predsednikov akt odpraviti in zakonodajalcu naložiti, da omenjene nejasnosti odpravi. Mutatis 

mutandis to velja za tiste določbe Zakona o Ustavnem sodišču, ki bi predstavljale oviro za omenjeno 

meritorno presojo. 

 

Sam seveda menim, da so določbe Zakona o referendumu in ljudski iniciativi popolnoma jasne in da je 

iz njih mogoče sklepati, da je pobuda za pričetek zbiranja podpisov dana volivcem in ne Državnemu 

zboru in še toliko manj njegovemu predsedniku. Ta ima tu zgolj vlogo naslova, na katerega pobudnik 

pošlje svojo vlogo. V tem primeru se jasno soočata dva različna načina mišljenja. Na eni strani je 

široko ustavno pojmovanje, ki jemlje v ozir preskriptivne ustavne razsežnosti problema in presoja 

tehnične podrobnosti kot instrumentalne norme, ki se ali morajo Ustavi prilagoditi z ustavno-konformno 

interpretacijo ali pa propasti kot protiustavne. Na drugi strani je pojmovanje, ki jemlje prav te 

instrumentalne norme kot odločilne. 

 

Razlika med obema načinoma je bila v tem primeru očitna in odločilna. Meni osebno je nepojmljivo že 

razlogovanje predsednika Državnega zbora, ki je zavrl zbiranje podpisov, češ da bi lahko prišlo do 

zmede v zakonodajnem telesu --, ko pa je povsem očitno, da pobudo od zahteve loči 40.000 še ne 

zbranih podpisov. Še bolj nerazumljivo pa mi je, da se je večina glede kapitalnega ustavnega 

vprašanja neposredne demokracije v Republiki Sloveniji lahko opredelila na podlagi analogije s 

pravdnim postopkom.[8] 

 

Zato sem glasoval proti odločitvi večine. 

 



 7 

 

 

Sodnik 

Dr. Boštjan M. Zupančič 

 

 

Opombe: 

[1] Glej naprimer Profesor Alexander M. Bickel, The least Dangerous branch, The Supreme Court at 

the Bar of Politics, Bobbs Merrill, New York 1962, str. 183. Profesor Bickel našteva štiri ustavnopravne 

elemente političnega vprašanja. (1) nenavadnost problema in njegova težka pravna zasledljivost; (2) 

politična nabitost vprašanja, ki neuravnovesi sodno presojo; (3) verjetnost, da bo naslovljenec sodbi 

sicer sledil, a da se iz tega ne bo nič dobrega izcimilo; in (4) sodna zadržanost telesa, ki ni politično 

odgovorno svojim volivcem. 

[2] "Če senat ustavne pritožbe ni sprejel, je pritožba Škljub temuĆ sprejeta, če se za tako odločitev v 

15 dneh od sprejema odločitve pisno izrečejo katerikoli trije sodniki ustavnega sodišča." Zakon o 

Ustavnem sodišču, člen 55(4). 

[3] "Pred izčrpanjem pravnih sredstev lahko ustavno sodišče izjemoma odloča o ustavni pritožbi, če je 

zatrjevana kršitev očitna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta nastale za pritožnika nepopravljive 

posledice." Zakon o ustavnem sodišču, člen 51(2) 

[4] Zakon o Ustavnem sodišču, člen 55(1),2. alinea: "Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če niso 

izčrpana pravna sredstva, razen v primeru iz drugega odstavka 51. člena." Glej zgoraj opomba št. 3| 

[5] Zakon je treba logično razlagati tudi, če je navidez v posameznih določbah nelogičen. 

Ker določba druge alineje prvega odstavka 55. člena izrecno določa, da ustavno sodišče Šodloči v 

senatu treh sodnikov na nejavni seji o tem, daĆ sprejme ustavno pritožbo, če je zatrjevana kršitev 

očitna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta za pritožnika nastale nepopravljive posledice je, prvič, 

jasno, da senat to pristojnost presoje očitnosti kršitve ima in, drugič, da senat s svojo odločitvijo glede 

samega obstoja kršitve -- pa čeprav je bila ta senatu "očitna" --, ne more zavezati plenuma Ustavnega 

sodišča. Iz tega, tretjič, logično izhaja, da senat sicer lahko oceni, da očitno gre za kršitev, čeprav se 

na koncu lahko izkaže, da sploh ne gre za kršitev. 

Nasprotno bi bilo povsem nelogično in celo absurdno v vseh in ne samo v danem primeru. 

Sintagma "prima facie presoja" je uveljavljen pravni pojem in pomeni, da je ob začetni oceni 

ustanovljena meritorna pravna domneva (presumptio juris), vendar samo dokler se ne dokaže, da je 

res obratno, to je, da kršitve sploh ni bilo. Glej podrobneje Black's Law Dictionary, s.v. prima facie in 

s.v. prima facie case: "such as will suffice until contradicted or overcome by other evidence". (Prima 

facie primer je tisti, ki zadošča, dokler se ne izkaže nasprotno oz. ga dokazi ne spreobrnejo.) 

Logični izhod iz te navidezne zakonske protislovnosti je interpretacija, ki besedno zvezo "očitna 

kršitev" (člen 51, drugi odstavek) razlaga kot "prima facie kršitev". Če besedno zvezo "očitna kršitev" 

razlagamo kot "prima facie kršitev", potem to po eni strani ustreza namenu Zakona, ki daje senatu 

opolnomočje za predhodno (tudi meritorno) presojo ustavne pritožbe, po drugi strani pa to potem ni v 

logičnem nasprotju z eventualno kasnejšo oceno plenarne seje, da kršitve sploh ni bilo. 

[6] Tak logičen namen Zakona o ustavnem sodišču dokazuje tudi določba prvega odstavka 59. člena, 

ki daje plenarni seji samo možnost, da ustavno pritožbo ali meritorno zavrne ali pa ji ugodi. 

[7] Drugi odstavek 3. člena Ustave Republike Slovenije  

[8] Ob tem je vendar jasno, da tisti, ki je pisal Zakon o Ustavnem sodišču niti ni mogel predvideti, da 

bodo nastale situacije, ko bo nekaterim ustrezalo, da se ustavijo pri vprašanju procesnih predpostavk, 

namesto da bi se spustili v vsebinsko presojo. 

 

 

 

 

 
 


