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Zadeva: Vključevanje v Ustavno revizijski postopek sprejemanja Ustave
na področju zakonodajnega referenduma

Zveza: Predlog z dne 17. 9. 2012 in Vaš odgovor št.:001-02/12-16/5 z dne 19. 9. 2012

Spoštovani,

zahvaljujem se Vam za odgovor na predlog in za vključitev v ustavno revizijski postopek spreminjanja
Ustave.

Obvestiti Vas moram, da smo zelo zadovoljni z delom vašega odgovora iz katerega sledi, da ste nas
vključili v postopek spreminjanja ustave v okviru Ustavne komisije in, da z odgovorom v celoti nismo
zadovoljni, saj v odgovoru ni opredelitve do predlaganega.

V podanem predlogu ni mnenja zainteresiranih javnosti civilnih iniciativ za katerega navajate, da ste z
njim seznanili vodje poslanskih skupin in člane Ustavne komisije. Podani so bili konkretni predlogi, do
katerih pa se v vašem odgovoru niste opredelili, kar je ključno. Ne opredelitev do predlaganega
smatramo kot izključitev zainteresirane javnosti brez obrazložitve.

Na osnovi podanih predlogov in vključenosti v sam ustavno revizijski postopek zahtevamo, da se
predlaganima predstavnikoma omogoči sodelovanje v delu Ustavne komisije, kjer bosta izjavila in
obrazložila mnenje ter stališča o obravnavani zadevi.

Vključevanje zainteresirane javnosti v delo Ustavne komisije z njihovimi predstavniki, ki lahko na seji
izjavijo in obrazložijo svoja mnenja in stališča o obravnavani zadevi določa 51. člen Poslovnika državnega
zbora in na njegovi osnovi zahtevamo vključitev v delo Ustavne komisije, kot smo predlagali.

Kot predsednika Ustavne komisije Vas pozivamo, da sledite Poslovniku državnega zbora in ugodite
obema predlogoma in s tem omogočite sodelovanje predstavnikov zainteresirane javnosti v Ustavni
komisiji in posebni strokovni komisiji ter s tem dopustite predstaviti mnenje in stališče zainteresiranih
javnosti do spreminjanja ustave na področju zakonodajnega referenduma, vključno s predstavitvijo
alternativnega predloga ureditve sodelovanja oz. urejanja razmerij državljanov do države.

V upanju in pričakovanju vabila na zasedanje Ustavne komisije Vas lepo pozdravljam.

S spoštovanjem,

Poslano z e-pošto:

predstavnik zainteresirane javnosti
Gvido Novak

s podporo skupine volivk in volivcev

 naslovniku;
 članom Ustavne komisije DZ RS;
 poslanskim skupinam DZ RS;
 parlamentarnim političnim strankam.
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