
ZAVARUJMO USTAVNOST
1. Ljudstvo mora biti vključeno v sprejemanje/spreminjanje in izvajanje Ustave.

UTEMELJITEV: Ustava je družbena pogodba in pomeni soglasje volje državljanov  Slovenije 
s ciljem doseganja čim večjega konsenza (soglasja) v enotno skupno voljo. Izvajanje Ustave 
ne more temeljiti na navedbah ekskluzivnih krogov, ampak se vedno zahteva javnost 
obravnave in vključenost javnosti v procese izvajanja pravnih norm, od najvišje k hierarhično 
nižjim normam. To sodelovanje že določa 44. Člen Ustave – pravica do sodelovanja javnosti 
pri javnih zadevah.

Sprejemanje Ustave ali njeno popravljanje brez izvedbe ustavodajnega referenduma pomeni 
kršitev temelja naše ustavnosti. Temelj ustavnosti v RS je demokračna, socialna in pravna 
država. Temelj Ustave so skupne vrednote, ki smo jim zavezani in omogočajo normalno 
delovanje in razvoj države. Ustavne vrednote so osnova zaupanja in sodelovanja za skupno 
dobro. 

Torej je bilo sprejemanje Ustave ob osamosvojitvi (ta je bila v pogojih izrednih razmer 
zamišljena kot začasna) kot vsi kasnejši njeni popravki, narejeno mimo zgoraj opisanih 
temeljnih ustavnih načel.

2. Ali ima ljudstvo v Sloveniji pravico do upora zoper tiransko oblast, ki krši
temelje družbene pogodbe?

UTEMELJITEV: Upor je poznan tudi pod starodavnim slovenskim imenom kramola, kar 
pomeni upor zoper tiransko oz. nedemokratično, neljudovladno oblast. Tu navajam primer 
Dennis proti United States, ko je Vrhovno sodišče ZDA odločilo, da dokler obstajajo 
okoliščine poštenih in svobodnih volitev ter porotnega sodnega sistema (sodbe s 
sodelovanjem ljudstva in v imenu ljudstva), se za spremembo oblasti morajo uporabiti 
učinkovite pravne poti. 

V kolikor pa okoliščine volitev niso take, da bi omogočile odstavitev nepoštene… oblasti ter 
omogočile učinkovito pravno državo, pa je upor legitimen, smiseln in nujen za ohranitev 
demokracije, republike in vladavine ljudstva. 
Do tega upora vedno prihaja, če se ne vzpostavijo na kakršenkoli način zgoraj zapisane 
vrednote, tudi za ceno nasilja. 

Slovenija je na razpotju: da zopet vzpostavi temelje na skupnih vrednotah ali pa pride do 
požara revolucije. V vsakem primeru bo moral del elite, ki podpira neustavnost, odstopiti, če 
se ne vzpostavi pogojev za demokratično delovanje in vključitev ljudstva v procese izvajanja 
oblasti. 



Zaprisega oblasti, ki ne upošteva temeljnih vrednot v praksi, je kriva oz. lažna, farsa 
željenemu družbenemu stanju, saj ne ustreza standardom naše ustavnosti. To velja tudi za 
zaprisego Šarčeve Vlade 13.10.2018

3. Volilne enote je potrebno odpraviti, saj je zaradi njih volilni sistem nepregleden,
nerazumljiv, nejasen povprečnemu volilcu

Volilne enote so ustvarjene nevsebinsko in brez utemeljitev, omogočajo prerazdeljevanje 
glasov med »pokrajinami« in služijo interesom strankokracije, ki obvladuje slovenski politični 
prostor v nasprotju s skupnimi ustavnimi vrednotami. Vsak volilni okraj (ki jih je 88) bi moral 
imeti pravico, da izvoli po enega poslanca. Zaradi volilnih enot (ki jih je 8 in vsaka vsebuje 
11 Volilnih okrajev) pa več kot 20% Volilnih okrajev običajno v praksi te pravice ne doseže. 
Če bi bila ta pravica udejanjena, bi se kandidati predstavljali samo po volilnih okrajih. Iz 
navedenih razlogov se morajo volilne enote ukiniti, so neustavne in prinašajo zmedo.  
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