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Državni zbor RS, 17. 10. 2012   
 
Javna predstavitev mnenj   

 
 
 
Govor predsednika Zveze DD Hervardi:   
 
V Zvezi Domoljubnih Društev Hervardi nasprotujemo predlagani spremembi 90. člena Ustave RS, kot to predlaga 
skupina 50. poslancev DZ RS na čelu s prvo-podpisano Katarino Hočevar. Predlagana sprememba Ustave RS 
pomeni neposreden napad na obstoječo ustavno ureditev Republike Slovenije in več kot očitno vodi v smer 
totalitarizma, da ne rečemo kar fašizacije naše države. Petdeset podpisanih poslancev pod vloženim predlogom 
namreč namerava državljanom odvzeti ali vsaj močno omejiti temeljno ustavno pravico do sodelovanja pri 
sprejemanju oziroma zavračanju zakonov, ki urejajo življenje v naši družbi.   
 
Predlagatelji s svojim predlogom neposredno posegajo v temeljni politični pravni interes državljanov, saj bi se s 
sprejemom predlaganih sprememb Ustave RS skrčile že pridobljene pravice državljanov. Takšna pobuda 
predstavlja po našem mnenju nekaj nezaslišanega, če pa prihaja s strani poslancev kar petih izmed sedmih 
parlamentarnih strank, pa mora nas državljane takšno početje resno skrbeti.   
 
 
Stališča Zveze Domoljubnih Društev Hervardi so torej naslednja:   
 
1. Ne podpiramo omejevanja ljudovlade in ožanja možnosti odločanja naroda. (Če komu ni jasno kaj pomeni 

star slovenski izraz ljudovlada, naj povem, da je to izvirno slovensko ime za to kar s tujko imenujemo 
demokracija. Ker smo v Državnem zboru Republike Slovenije, je prav, da uporabljamo tudi slovenske pravne in 
družbene izraze kakršen je ljudovlada ali vladavina ljudstva, ne pa tujke, še zlasti če so te povsem izgubile 
verodostojnost, kot je primer prav neštetokrat zlorabljene demokracije). Republika Slovenija je nastala na podlagi 
skoraj soglasno izražene volje slovenskega naroda in njenih državljanov in nobena politična stranka ne more in 
ne sme omejevati obstoječih pravic državljanov in državljank! Še manj lahko počnejo to parlamentarne stranke v 
sostorilstvu!  
 
2. ne pristajamo na zniževanje standardov obstoječih ljudovladnih postopkov, nasprotno ‒ zahtevamo več in 
boljšo neposredno ljudovlado, in izboljšano obstoječo referendumsko zakonodajo v korist vseh Slovenk in 
Slovencev.  
 
3. ustavo RS lahko spreminjamo samo v smeri povečanja ljudovladnosti političnega sistema, ki je v svojih temeljih 
nasproten danes vsiljenemu vzorcu osredotočanja moči in kapitala, tako v gospodarstvu, kot v politiki. 
Osredotočanje kapitala v rokah peščice privilegirancev je pogubno za delavske pravice, osredotočanje oblasti pa 
je pogubno za enakopravnost, družbeno solidarnost in za slovenski narod v celoti.   
 
Zato Hervardi podpiramo samo spremembe Ustave RS, ki bodo vodile v povečanje pravic in odgovornosti 
državljanov in državljank Republike Slovenije, obenem pa tudi zagotovile varovanje obstoja in položaja 
slovenskega naroda kot privilegirane kolektivne skupnosti v Republiki Sloveniji. Samo slovenski narod je 

namreč tista skupnost, ki je v zgodovinskem procesu izoblikovala in ohranila svojo narodno samobitnost ter 
uveljavila svojo državnost v Republiki Sloveniji. Republika Slovenija ima smisel zgolj in samo, če je kot država 
sposobna varovati interese slovenskega naroda kot celote ter omogočati njegov razvoj, prav to pa mora zagotoviti 
Ustava RS, ki lahko temelji samo na družbenem dogovoru – soglasju.   
 
Predlog skupine 50. poslancev DZ RS je po našem mnenju nepotreben in škodljiv interesom slovenskega 
naroda ter interesom državljanov in državljank. Ne podpiramo uvedbe kvoruma, saj bi takšna predpisana 

najmanjša udeležba državljanov na referendumu, odprla možnosti za dodatne manipulacije samovšečne 
politikantske kakor elite, z drugimi besedami oblastiželjnih parlamentarnih političnih strank. Izmed vseh predlogov 
poslancev podpiramo samo predlog, ki se nanaša na položaj in vlogo parlamentarnih političnih strank v Državnem 
zboru RS. To pomeni, da podpiramo črtanje 2. odstavka 90. člena Ustave RS v tistem delu, kjer je govora o tem, 
da mora Državni zbor razpisati referendum, če to zahteva najmanj tretjina poslancev.   
 
Z ukinitvijo te pravice poslancev, se dejansko ne zmanjšuje vloga parlamentarnih strank, ki imajo tako ali tako 
pravico in dolžnost sprejemati in zavračati zakone v Državnem zboru. Prav tako imajo poslanci tudi v primeru 
ukinitve referendumske pobude 30. poslancev, kot to predvideva trenutni 90. člen Ustave, še zmeraj možnost, da 
z večino poslancev v DZ kadarkoli razpišejo referendum. Prav parlamentarne politične stranke so bile v 21. letih 



obstoja samostojne Republike Slovenije tiste, ki so edine zlorabljale institut referenduma, povečini zato, da so 
lahko minirale dejavnost nasprotnih političnih strank. Pri tem jim je bilo običajno za interese državljanov kaj malo 
mar in to velja praktično za vse parlamentarne stranke.   
 
Ker so nas prav te iste stranke in njihovi poslanci pripeljali v stanje, kakršno je danes v naši družbi, ker 
so prav one zaslužne za celoten javni dolg in ker prav one preko svojih vladnih koalicij – dokazano – ne 
znajo voditi naše države, bi bilo po našem mnenju najbolje, da bi Ustavo RS spremenili tako, da bi vsem 
odgovornim politikom oziroma politikantom vseh parlamentarnih strank, od leta 1990 do danes, ustavno 
prepovedali aktivno sodelovanje in zlasti odločanje pri sprejemanju zakonov, kajti jasno je, da so to 
vseskozi počeli v izrazito škodo vseh državljanov in so si v našem imenu prisvojili našo državo ter jo 
razkrojili. Samo tako bomo vzpostavili institut odgovornosti in povrnili zaupanje državljanom v našo 
slovensko družbo in državo.   

 
Predlagamo torej, da se Postopek za spremembo Ustave RS vodi vsaj eno leto, v tem obdobju pa naj 

civilno-družbene organizacije, zainteresirani posamezniki in stroka v argumentiranem soočanju mnenj izoblikujejo 
povsem novo Ustavo RS, kajti obstoječa je nastala v ozkem krogu pravnikov in v obdobju, ko vključitev širše 
javnosti v njen nastanek ni bila mogoča. Danes bi to vsekakor moralo biti, ne samo mogoče, temveč bi moralo biti 
tudi edino pravilno, saj lahko prava Ustava nastane samo ob širokem družbenem soglasju vseh državljanov, ki bi 
jo morali potrditi na referendumu. V obstoječo posebno strokovno skupino pri ustavni komisiji zato predlagamo 
novega člana, pravega predstavnika civilne družbe, gospoda Blaža Babiča – za razliko od pravnih teoretikov – 
praktika, ki ima dolgoletne izkušnje z organiziranjem referendumov.   
 
Predlog 50. poslancev, da se Ustava RS spremeni v 90. členu tako, da referenduma ne bo možno razpisati v 
zvezi z »zakoni o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah, o zakonih, od katerih je neposredno odvisno 
izvrševanje državnega proračuna, ter o zakonih, ki imajo vpliv na druge javnofinančne odhodke ali poroštva«, je 
tipičen primer omejevanja že uveljavljenih ustavnih pravic in vodenja politike v škodo državljanov in državljank. 
Zato je jasno, da ga Hervardi odločno zavračamo.   
 
Takšen Predlog za spremembo Ustave tako temeljito in neposredno posega v pravice državljanov in pravni status 
volivk in volivcev do neposrednega izvrševanja oblasti iz 3. člena Ustave, da bi bile odtlej te pravice državljanov, 
volivk in volivcev nedvomno omejene in skrčene.   
 
Zavedati se moramo, da bi takšna sprememba Ustave naredila Republiko Slovenijo – predvsem njene prebivalce, 
državljanke in državljane ter ves slovenski narod – tudi v notranjem pravnem redu povsem nesposobno in 
nemočno nasproti Evropski Uniji, saj bi nam ta lahko neomejeno določala in predpisovala davke, druge dajatve, 
proračun, poroštva in druge javno finančne odhodke. Slovenski parlament bi ukaze in direktive od zgoraj zgolj 
potrjeval, državljani pa ne bi imeli več nobenega vpliva in možnosti odločanja o svoji usodi! Hervardi smo 
prepričani, da se prav ta namen skriva v ozadju pobude za pričetek spremembe Ustave RS.   
 
Opozarjamo parlamentarne politikantske stranke, da je bila Republika Slovenija vzpostavljena s 
soglasjem njenih državljanov. Nikoli in na nobenih volitvah vam ni bil podeljen mandat, s katerim lahko 
razgradite suvereno slovensko ljudovlado v kateri je suveren dejansko sleherni njen državljan! Pravice 
ljudstva kot nosilca suverenosti izvirajo iz starodavnih izročil slovenskega prava in slovenske navade v 
virih imenovanih Institutio Sclavenica, Slavica lex in consuetudinem Sclavorum. Zato ne pozabite! 
Ljudstvo je tisto, ki podeljuje oblast in ljudstvo je tudi tisto, ki vam jo lahko odvzame, kajti oblast pripada 
nam – ljudstvu! Resnice je zmaga!  

 
 
 
Ostite jareji!  
 
 
 
 
Zveza Domoljubnih Društev Hervardi  

 
Predsednik  
 
Andrej Šiško  
 


