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Spoštovani,

veseli nas, da vodite delo Ustavne komisije ob upoštevanju načela najširšega družbenega konsenza na
osnovi katerega je nastala Republika Slovenija, kar nedvomno potrjuje napovedan predlog za izvedbo
javne predstavitve mnenj.

V odgovoru na predlog z dne 17. 9. in zahtevo z dne 24. 9. se niste opredelili do predlaganega in
zahtevanega vključevanja predstavnikov civilne družbe v delo Ustavne komisije in posebne skupine.

Na spletni strani Državnega zbora objavljen predlog sklepa o ustanovitvi Strokovne skupine Ustavne
komisije Državnega zbora Republike Slovenije za zakonodajni referendum ne predvideva predlagane in
zahtevane vključitve predstavnikov zainteresirane civilne družbe. Na osnovi 1., 3. in 44. člena Ustave
Republike Slovenije vam podajamo nov predlog dveh predstavnikov zainteresirane civilne družbe v
skladu z vašimi usmeritvami (v dokumentu za sklic seje) in predlagamo dva priznana strokovnjaka za
področje zakonodajnega referenduma z referencami na področju zakonodajnega referenduma.
Predlagana bi v okviru delovanja posebne skupine zastopala interese civilne družbe, do česar imajo
državljani Republike Slovenije vso pravico, saj se odloča o zadevah, ki vplivajo na njih neposredno.

Za imenovanje v sestavo posebne strokovne skupine predlagamo doc. dr. Jurija Toplaka in prof. dr.
Rudija Kocijančiča. Oba predlagana želita sodelovati v posebni skupini Ustavne komisije in s tem
soglašata, prilagamo soglasji.

Vaš odgovor smo prejeli včeraj in za posledično pozno podan predlog se opravičujemo.

S spoštovanjem,

Priloge:
 soglasje doc. dr. Jurija Toplaka;

predstavnik zainteresirane javnosti
Gvido Novak

s podporo skupine volivk in volivcev

 soglasje prof. dr. Rudija Kocijančič.

Poslano z e-pošto:
 naslovniku;
 članom Ustavne komisije DZ RS;
 poslanskim skupinam DZ RS;
 političnim strankam;
 dr. Miro Cerar;
 imenovanim.
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