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SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Aleša Rojsa, Ljubljana, in drugih, ki 
jih zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., 
Ljubljana, na seji 12. marca 2009 
 
 

s k l e n i l o :  

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in o 

ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ur. p. b.) se zavrže. 

 

 

O b r a z l o ž i t e v  

 
 
1. Pobudniki izpodbijajo v izreku tega sklepa navedeni zakon. Zatrjujejo, da je Zakon o 
referendumu in o ljudski iniciativi (v nadaljevanju ZRLI-UPB2) v neskladju z Ustavo, ker 
naj bi s tem, ko dopušča, da so vsi zakoni brez izjeme lahko predmet naknadnega 
zakonodajnega referenduma, vseboval protiustavno pravno praznino. Ureditev naj bi 
bila v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Posebej še navajajo, da je 16. 
člen ZRLI-UPB2 v neskladju z Ustavo, ker naj bi v postopku zbiranja podpisov omogočal 
zlorabo zakonodajnega referenduma. Ta določba naj bi bila v neskladju z drugim 
odstavkom 14. člena in s 44. členom Ustave, posredno pa tudi s 1., z 2. in s 3. členom 
Ustave. Predlagajo naj Ustavno sodišče razveljavi 16. člen Zakona ter ugotovi, da je 
ZRLI-UPB2 v celoti v neskladju z Ustavo. Pobudniki predlagajo, naj se v odločitvi 
Ustavnega sodišča ne navedejo njihovi osebni podatki, ker bi bila pobuda lahko deležna 
medijske pozornosti in bi bilo zato lahko poseženo v njihovo zasebnost. 
 
2. Po prvem odstavku 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – 
ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) mora tisti, ki vloži pobudo za začetek postopka za 
oceno ustavnosti, izkazati svoj pravni interes. Ta je podan, če predpis ali splošni akt za 
izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v 
njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj (drugi odstavek 24. 
člena ZUstS). Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in 
konkreten, morebitna ugoditev predlogu pa mora privesti do izboljšanja pobudnikovega 
pravnega položaja. 
 
3. Pobudniki utemeljujejo pravni interes z navedbami, da zakonska ureditev, ki naj bi 
omogočala zlorabe referenduma in ki ne postavlja nobenih omejitev glede tega, katere 
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zakone je mogoče izpodbijati z referendumom, posega v učinkovito izvajanje 
zakonodajne veje oblasti, prek katere državljani (ki so na volitvah v Državni zbor 
izvrševali volilno pravico) sodelujejo pri upravljanju javnih zadev. Pobudniki vidijo svoj 
pravni interes v tem, da imajo kot volivci na podlagi 44. člena Ustave pravico sodelovati 
pri upravljanju javnih zadev prek svojih predstavnikov v Državnem zboru. Izpodbijana 
zakonska ureditev naj bi posegala v to ustavno pravico in s tem v njihov pravni položaj. 
Pobudniki navajajo, da se zavedajo, da izpodbijana zakonska ureditev ne posega 
neposredno v njihov pravni položaj, vendar predlagajo Ustavnemu sodišču, naj 
upošteva posebnost volilnih in referendumskih zakonov in sprejme stališče, da je pravni 
interes izkazan že s tem, da so pobudniki državljani Republike Slovenije, torej da imajo 
volilno (glasovalno) pravico. 
 
4. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, po katerem je omogočen širši dostop do 
ustavnosodnega varstva v primerih predpisov, ki urejajo sodelovanje državljanov pri 
izvajanju oblasti. V sklepu št. U-I-204/00 z dne 14. 9. 2000 (OdlUS IX, 200) je oblikovalo 
stališče, ki pomeni izjemo glede zahteve po neposrednem in konkretnem pravnem 
interesu. V primerih, kadar so predmet izpodbijanja predpisi, ki urejajo položaj (vsakega) 
državljana pri izvajanju oblasti, se lahko vprašanje, kdaj gre za neposredno prizadetost 
pravno varovanih položajev posameznika, pokaže v posebni luči. Zlasti, kadar bi 
zatrjevane protiustavnosti posameznih določb ali pa kar zakona v celoti pomenile tako 
globok poseg v pravice iz 3., 43., 44. in 90. člena Ustave, da bi bilo prizadeto njihovo 
bistvo, je treba vsakemu državljanu priznati neposredno prizadetost v njegovem 
(ustavno)pravno varovanem položaju, ne da bi moral utemeljevati, kako izpodbijana 
ureditev konkretno in neposredno prizadeva prav njega. 
 
5. Tudi če upoštevamo navedeno stališče, je Ustavno sodišče ugotovilo, da pobudniki v 
tem primeru ne izkazujejo pravnega interesa. Drugi odstavek 3. člena Ustave določa, da 
državljanke in državljani oblasti izvršujejo neposredno in z volitvami. V skladu s 44. 
členom Ustave ima vsak državljan pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po 
izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev. Kadar gre za sodelovanje 
pri izvajanju državne oblasti je ta določba konkretizirana s 43. členom (volilna pravica) in 
z 90. členom (zakonodajni referendum) Ustave. Čeprav je Slovenija predstavniška 
parlamentarna in ustavna demokracija, Ustava neposrednega odločanja ljudi na 
referendumu ne postavlja v podrejen položaj. Volitve in izvrševanje oblasti po 
predstavnikih (poslancih) ter referendum kot oblika neposrednega odločanja sta 
komplementarna načina demokratičnega odločanja. Upoštevati pa je treba tudi, da po 
naravi stvari vsako neposredno sprejemanje oziroma potrjevanje zakonov na 
referendumu omejuje in posega v funkcijo predstavniškega zakonodajnega organa, da 
na podlagi mandata, ki ga je dobil na demokratičnih volitvah, sprejema zakone. 
 
6. Glede na to, da sta oba načina izvrševanja oblasti, posredni prek volitev in 
neposredni prek referenduma, predvidena z Ustavo, pravnega interesa za izpodbijanje 
zakonske ureditve zakonodajnega referenduma ni mogoče izkazati z očitkom, da se z 
uresničevanjem človekove pravice do referenduma posega v pravico do sodelovanja pri 
upravljanju javnih zadev prek demokratično izvoljenih predstavnikov ljudstva. Na pravni 
interes tudi ne more vplivati očitek, da zakonska ureditev omogoča zlorabe referenduma 
oziroma da zakon ne ureja nečesa, kar bi po mnenju pobudnikov moral urejati. 
Zatrjevane protiustavnosti 16. člena ZRLI-UPB2 oziroma Zakona v celoti ne morejo 
pomeniti tako globokega posega v pravice pobudnikov iz 3., 43., 44. člena Ustave, da bi 
bilo prizadeto njihovo bistvo. 
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7. Predlog pobudnikov, naj se zaradi varovanja njihove zasebnosti v odločbi ali sklepu 
ne navedejo njihovi osebni podatki, je Ustavno sodišče zavrnilo. Zgolj s tem, da je 
pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa lahko deležna medijske 
pozornosti, namreč ni mogoče utemeljiti posebne zaščite varstva zasebnosti po drugem 
odstavku 38.a člena ZUstS. 

 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in 
prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, 
št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, 
mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna 
Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
 
 
 
 
 
 

Jože Tratnik 
 Predsednik 

 
 


