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Gvido Novak

s podporo skupine državljanov

Ustavno sodišče

Republike Slovenije

POBUDA

za oceno ustavnosti

Predloga za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom
ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije (13. 9. 2012 objavljen
na spletu Državnega zbora pod gradiva v obravnavi v poročevalcu)

in PREDLOG za

ZAČASNO ZADRŽANJE

postopka za spremembe ustave na osnovi protiustavnega predloga za spremembo
Ustave Republike Slovenije v Državnem zboru Republike Slovenije.

Protiustaven predlog političnih strank, njegovo zagovarjanje in javno podpiranje
predstavlja protiustavno delovanje več parlamentarnih političnih strank.

U-I  : ______/____

vloženo dne: _____________
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1 PREDLAGATELJ

1.1 Gvido Novak, Ob parku 4, 2310 Slovenska Bistrica

1.2 Skupina državljanov podpornikov pobude

2 PRAVNI INTERES

2.1 Neposredni pravni interes

Vsaka državljanka ali državljan (v tej pobudi državljan) ima ustavno pravico:

- do neposrednega  izvrševanja oblasti, na osnovi 3. člena Ustave;
- sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, na osnovi 44. člena Ustave;
- do referenduma o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, na osnovi 90. člena ustave, če

imajo volilno pravico.

Predlog za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom
ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju predlog)
nekaterih parlamentarnih političnih strank neposredno posega v pravni interes državljanov z
volilno pravico s protiustavnim predlogom, da se Ustava spremeni v 90. členu tako, da
referenduma ni dopustno razpisati:

- če bi bile lahko prizadete človekove pravice in temeljne svoboščine ali bi lahko nastale
druge protiustavne posledice;

- o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic
naravnih nesreč;

- o zakonih 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.

Takšen Predlog neposredno posega v pravice državljanov in pravni status volivk in volivcev
do neposrednega izvrševanja oblasti iz 3. člena Ustave, ki je izvedbeno določena v 44. in 90.
členu Ustave, saj bi te pravice državljanov, volivk in volivcev bile kršene. Najmočnejše
vzvode neposrednega odločanja državljanov volivk in volivcev ustava določa le v 44. in 90.
členu, in še to odločanja le v 90. členu, saj 44. člen določa le pravico in pogoj (v skladu z
zakonom) za sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, torej brez odločanja, kar pa se ne
more šteti za neposredno izvajanje oblasti. Da se pravica do neposrednega izvrševanja
oblasti izvaja s sodelovanjem pri upravljanju javnih zadev določa 44. člen Ustave in da lahko
državljani z volilno pravico odločajo na zakonodajnem referendumu določa 90. člen. Z
omejevanjem pravic državljanov v 44. in 90. členu Ustave bi bilo potrebno spremeniti Ustavo
tudi v 3. členu tako, da bi omejitve v 44. in 90. členu, ki izvedbeno določajo pravico do
izvajanja oblasti neposredno predvideval tudi 3. člen Ustave, ki jih v veljavni Ustavi ne pozna.
Ker ni omejitev izvajanja neposredne oblasti v 3. členu z drugimi členi ustave ni dopustno
omejevati te pravice, saj predstavlja temelj družbenega sistema parlamentarne demokracije,
ki ga v Republiki Sloveniji imamo. S takšnimi spremembami ustave bi se načela družbena
ureditev, ki temelji na tem, da ima v Republiki Sloveniji oblast ljudstvo, ki ga izvaja
neposredno in posredno z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in
sodno. Zato predstavlja protiustaven akt političnih strank Predlog za začetek postopka za
spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona o spremembah Ustave
Republike Slovenije neposreden poseg v pravni interes in status državljanov volivk in
volivcev, saj jim bo nesorazmerno omejeno izvajanje neposredne oblasti onemogočilo
najmočnejši vzvod za nadziranje zakonodajne veje oblasti in uravnoteženje moči oblasti, ki
so državljanom v 3. členu Ustave jasno dani brez omejitev.
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Delovanje parlamentarnih političnih strank za uveljavitev predlaganih sprememb Ustave pa
predstavlja protiustavno delovanje političnih strank, ki lahko pripelje do grobega posega v
pravni interes in status državljanov volivk in volivcev ter družbeno ureditev, ki temelji na
oblasti ljudstva. Sam predlog pa je protiustaven akt političnih strank, kakor je tudi njihovo
delovanje za uveljavitev teh sprememb protiustavno.

Določanje kvoruma za veljavnost zakonodajnega referenduma predstavlja grob poseg v
pravni interes ter status državljanov z volilno pravico, saj nesorazmerno omejuje pravico do
neposrednega izvajanja oblasti. Državljanov, ki imajo interes do neposrednega odločanja pri
izvajanju neposredne oblasti ni dopustno omejevati z nezainteresiranostjo ostalih
državljanov, ki tega interesa nimajo. Takšno omejevanje predstavlja kaznovanje
zainteresiranih državljanov za neposredno odločanje na referendumu, kar pa je v neskladju z
1. členom Ustave, ki določa, da je Slovenija demokratična država.

V pravni interes in status državljanov bo s Predlogom grobo poseženo tudi z ukinitvijo
možnosti zahtevanja referenduma tretjini poslancev in Državnemu svetu, saj so poslanci
predstavniki vsega ljudstva in Državni svet predstavniško telo, ki ga Ustava Republike
Slovenije opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov,
ki pokrivajo vse glavne segmente družbe. V Predlogu predvidena ukinitev možnosti vlaganja
zahtev za referendum predstavlja neposoreden poseg v pravice državljanov, ki jih zastopajo
poslanci in interesni.

2.2 Posredni pravni interes

Posredni pravni interes v katerega Predlog posega neposredno in s tem posega v pravni
interes in status državljanov je ukinitev pravice do vlaganja zahteve za razpis referenduma
tretjine poslancev Državnega zbora in Državnemu svetu. Poslanci so predstavniki vsega
ljudstva na osnovi 82. člena Ustave in Državni svet je na osnovi 96. člena Ustave drugi dom
parlamenta, ki zastopa nosilce socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Z
ukinjanjem pravice do zahteve za razpis referenduma poslancem in Državnemu svetu se
neposredno posega v pravice državljanov, saj ta dva instituta demokracije zastopata interese
državljanov neposredno z vlaganjem zahtev za razpis referenduma. Tretjini poslancev lahko
možnost vlaganja zahtev za referendum predstavlja vzvod za preverjanje volje volivk in
volivcev glede odločitev, ki so jih že sprejel, saj ti zastopajo interese državljanov, in voljo, ki
je vedno preverjana le na volitvah in kasneje v mandatu poslancev se le ta ne preverja. V
obrazložitvi spornega Predloga je napačno naziranje, da poslanci svojo vlogo zastopnikov
opravijo z sprejetjem zakona, vzvod možnosti preverjanja volje volivk in volivcev je dan
poslancem, kot zastopnikom državljanov in njihovo delo po sprejetju zakonov še ni končano,
še posebej ko gre za pomembne odločitve.

V pravni interes in status državljanov bo s Predlogom grobo poseženo z ukinitvijo možnosti
zahtevanja referenduma tretjini poslancev in Državnemu svetu, saj so poslanci predstavniki
vsega ljudstva in Državni svet predstavniško telo, ki ga Ustava Republike Slovenije
opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov, ki
pokrivajo vse glavne segmente družbe. V Predlogu predvidena ukinitev možnosti vlaganja
zahtev za referendum predstavlja neposreden poseg v pravice državljanov, ki jih zastopajo
poslanci in interesni predstavniki posredno s pooblastilom, ki jim ga dajo ob izvolitvi.

2.3 Pravni interes pri delovanju političnih strank

Politične stranke, katerih poslanci so se podpisali pod Predlog za spremembe ustave v
javnosti delujejo s predstavljanem edinega razloga za sprejem referendumskih sprememb
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zlorabljanje posameznih interesnih skupin in političnih strank za uveljavljanje svojih
interesov. Po njihovem, bi naj posamezne interesne skupine zlorabljale referendum za
zamikanje uveljavljanja že sprejetih zakonov in politične stranke za rušenje vlad in blokado
političnega prostora z blokiranjem prepotrebnih družbenih reform s pomočjo referenduma. V
obrazložitvi predloga političnih strank teh razlogov za potrebne spremembe Ustave ni nikjer
navedenih, kar predstavlja zlorabo zaupanega zastopanja državljanov do te mere, da so
politične stranke začele delovati proti državljanom, tistih, ki bi jih morale zastopati. Takšno
delovanje političnih strank s prikrivanjem prave volje in v "uradnih" obrazložitvah za
spremembe ustave v Predlogu navajanjem rešitev v tujini brez pravih utemeljitev predstavlja
neposreden poseg v pravni interes in status državljanov oz. celo obrnjen interes državljanov,
saj politične stranke delujejo proti državljanom.

Skozi obrazložitve Predloga je zaslediti predstavljeno željo po večji legitimnosti volje volivk in
volivcev na referendumu in posredno sprejetih zakonov v Državnem zboru. Če bi volja
predlagateljev in s tem političnih strank res bila povečanje legitimnosti odločitev
predstavnikov ljudstva bi morali predlogi voditi v povečevanje demokracije in vnašanjem
vzvodov, ki bi to dejansko omogočali, kot je elektronsko internetno potrjevanje vseh zakonov
(Švica), elektronske volitve na spletu, ipd. Skratka za povečevanje legitimnosti odločitev
predstavnikov ljudstva bi bilo potrebno predlagati pocenitev in poenostavitev preverjanja
volje ljudstva do te mere, da bi brez velikih stroškov v kratkem času bilo možno preverjati pri
volivkah in volivcih vse odločitve zakonske materije sprejete v Državnem zboru.

Opisano delovanje političnih strank predstavlja neposreden poseg v pravni interes
državljanov z volilno pravico po ohranitvi družbenega reda.

3 NESKLADNOST Z USTAVO IN ZAKONI

Zakon o Ustavnem sodišču v 11. alineji 1. odstavka 21. člena določa pristojnost Ustavnemu
sodišču za odločanje o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank. Predlog za
začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona o
spremembah Ustave Republike Slovenije (13. 9. 2012 objavljen na spletu Državnega zbora
pod gradiva v obravnavi v poročevalcu) je protiustaven akt političnih strank in poskus
njegovega sprejetja, sicer z legalnim ampak nelegitimnim postopkom v Državnem zboru je
protiustavno delovanje političnih strank.

3.1 Vsebinsko omejevanje referenduma

S predlogom prvopodpisane mag. Katarine Hočevar, članice in poslanke politične stranke
Državljanske liste s podporo podpisov vseh poslancev Državljanske liste, Slovenske ljudske
stranke, Socialnih demokratov, Demokratično stranko upokojencev in 20 poslancev
Slovenske demokratske stranke, se v ustavne pravice državljanov želi poseči v neskladju z
ustavo s tem, ko se predlaga vnos določil o katerih je Ustavno sodišče že odločilo, da so v
neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je tako odločilo z Odločbo U-I-47/94 (Ur. list RS, št.
15/94) s katero je razveljavilo 10. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (v
nadaljevanju ZRLI). Razveljavljeni 10. člen ZRLI je določal, da zakonodajnega referenduma
ni mogoče razpisati o zakonih:

- o zakonih, ki se sprejemajo po hitrem postopku, kadar to zahtevajo izredne potrebe
države, interesi obrambe ali naravne nesreče,

- o zakonih, od katerih je neposredno odvisno izvrševanje sprejetega državnega
proračuna,

- o zakonih, ki se sprejemajo za izvrševanje ratificiranih mednarodnih pogodb.
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in je s tem protiustavno omejeval pravice državljanov in tako neposredno posegal v pravni
interes državljanov z volilno pravico in enako želi posegati v pravni interes državljanov z
volilno pravico Predlog za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z
osnutkom ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije s tem, ko poskuša v
Ustavo vnesti določila, za katera je bilo nedvomno že odločeno, da so v neskladju z Ustavo.
V 3. členu določena pravica državljanov do neposrednega izvajanja oblasti je le izvedbeno
določena v 90. členu, kot edinem oz. najmočnejšemu členu Ustave, ki določa kako se
neposredna pravica do izvajanja oblasti lahko izvaja.

Politične stranke s predlogom sprememb Ustave želijo razvrednotiti Odločbo Ustavnega
sodišča U-I-47/94 na način, da spremenijo Ustavo. Pri tem pa vede ali nevede rušijo
družbeni red, ki temelji na oblasti ljudstva z delitvijo na zakonodajno, sodno in izvršilno in do
njih pridemo posredno z volitvami in neposredno, ki jo v Republiki Sloveniji izvaja ljudstvo.

Predlog političnih strank s pod njim prvopodpisano poslanko Državnega zbora mag. Katarina
Hočevar in vsemi ostalimi podpisanimi poslanci predstavlja protiustaven akt političnih strank
Predlog za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom
ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije in delovanje teh strank za
uveljavitev sprememb predstavlja protiustavno delovanje za sprejem protiustavnega
predloga oz. sprememb ustave. Takšno delovanje političnih strank predstavlja neposreden
poseg v pravni interes državljanov z volilno pravico po ohranitvi družbenega reda. Sam
predlog je tudi v javnosti bil nedvomno predstavljen kot predlog političnih strank, kar
nedvomno je in kot takšen je protiustaven zaradi določil v predlaganem novem 90. členu
Ustave, ki določa, da referendum ni dopustno razpisati:

- če bi bile lahko prizadete človekove pravice in temeljne svoboščine ali bi lahko nastale
druge protiustavne posledice;

- o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic
naravnih nesreč;

- o zakonih 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.

3.2 Omejevanje veljavnosti izida referenduma

Omejevanje pravice iz 3. člena Ustave do neposrednega izvajanja oblasti z določitvijo pogoja
v Predlogu političnih strank za spremembe ustave, da je izid referenduma veljaven, če se
referenduma udeleži najmanj petintrideset odstotkov državljanov, ki imajo volilno pravico
predstavlja nesorazmeren poseg v pravice državljanov z volilno pravico, ki so zainteresirani
za sodelovanje pri upravljanju javnih zadev in odločanje o skupnih zadevah. Takšne rešitve
ne pozna nobena evropska država razen Italije za zakonodajne referendume s katerimi je
možno veljavne zakone razveljaviti. Samovoljen predlog ureditve, ki ni značilen za
demokratično urejene države z dolgoletno tradicijo demokracije je nedemokratičen in kot
takšen nesprejemljiv za državo, ki ima v 1. členu Ustave določeno, da je demokratična
država. Takšno omejevanje teži k totalitarnosti prej kot v poglabljanje demokracije.

Da gre za nesorazmeren poseg v pravice državljanov pa dokazuje najnižje število glasov
poslancev za sprejem zakona v Državnem zboru. Glasovi ZA sprejetje zakona štiriindvajsetih
poslancev zadostujejo za sprejem zakona ob predpisani pristnosti več kot polovice poslancev
(46) in od teh potrebnih več kot polovica glasov ZA, kar je štiriindvajset glasov ZA. Ob
upoštevanju, da na volitvah v Državni zbor v povprečju sodeluje toliko volivk in volivcev, da
jih 500.000 odda glas za 46 poslancev je glasov volivk in volivcev preko poslancev za
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sprejetje potrebnih 250.000. Ustava v 82. členu določa, da so poslanci predstavniki vsega
ljudstva, torej tudi, če se vsi volilni upravičenci ne udeležijo volitev poslanci zastopajo tudi
njih. Volilnih upravičencev v Republiki Sloveniji je 1.700.000 in če se izračuna odstotek
potrebnih glasov volivk in volivcev preko njihovih zastopnikov za sprejetje zakona je 250.000
glasov volilnih upravičencev 14,7 odstotka od 1.700.000 volilnih upravičencev.

Iz opisanega izračuna izhaja, da predstavniki ljudstva - poslanci na legalen način v Državnem
zboru sprejemajo zakone z 14,7 odstotka potrebnih glasov, da je zakon sprejet. Za
potrjevanje njihovih odločitev pa politične stranke s Predlogom želijo v pravni red vnesti
zahtevanih 35 odstotkov za veljavnost izida zakonodajnega referenduma. Pogojevanje
veljavnosti izida referenduma s 45 odstotno udeležbo je očiten nesorazmeren ukrep za
preverjanje volje volivk in volivcev o sprejetih zakonih.

3.3 Protiustavno delovanje političnih strank

S trditvami političnih strank (priložena članka Dela in spletnega SiOL-a o zlorabah
referenduma) v javnosti, da bi naj posamezne interesne skupine zlorabljale referendum:

 za zamikanje uveljavljanja že sprejetih zakonov in
 politične stranke za rušenje vlad in blokado političnega prostora z

blokiranjem prepotrebnih družbenih reform s pomočjo referenduma,

poskušajo prepričati strokovno in laično javnost, da je Predlog za spremembe ustave nujen,
če ne želimo politične blokade in s tem blokade delovanja države. V obrazložitvi predloga
političnih strank teh razlogov za potrebne spremembe Ustave ni nikjer navedenih, kar
predstavlja zlorabo zaupanega zastopanja državljanov do te mere, da so politične stranke
začele delovati proti državljanom, tistih, ki bi jih morale zastopati. Ravno zakonodajni
referendum je edino orožje posameznih interesnih skupin za uveljavljanje svojih interesov in
pristop političnih strank k zaostrovanju pogojev za referendum je napačno in protiustavno,
saj je to, da posamezne interesne skupine lahko uveljavijo pravico do referenduma njihova
ustavna pravica in jo lahko uveljavljajo za zaščito ter uveljavljanje svojih interesov, ker je
referendum temu prvenstveno namenjen. Pri tem ne gre pozabit, da bo takšna posamezna
interesna skupina pri uveljavljanju svojih interesov uspešna le, če bo referendum uspel, za
takšno odločitev pa se morajo izreči vsi zainteresirani volilni upravičenci, ki se referenduma
udeležijo. Takšno delovanje političnih strank s prikrivanjem prave volje in v "uradnih"
obrazložitvah za spremembe ustave v Predlogu navajanjem rešitev v tujini brez pravih
utemeljitev predstavlja neposreden poseg v pravni interes in status državljanov oz. celo
obrnjen interes državljanov, saj politične stranke delujejo proti državljanom s tem, da jim
otežujejo referendumsko odločanje.

Pravilen pristop političnih strank bi bil omogočanje nenehnega preverjanja volje volilnih
upravičencev, kar danes omogoča sodobna tehnologija.

Skozi obrazložitve Predloga je zaslediti predstavljeno željo po večji legitimnosti volje volivk in
volivcev na referendumu in posredno sprejetih zakonov v Državnem zboru. Če bi volja
predlagateljev in s tem političnih strank res bila povečanje legitimnosti odločitev
predstavnikov ljudstva bi morali predlogi voditi v povečevanje demokracije in vnašanjem
vzvodov, ki bi to dejansko omogočali, kot je elektronsko internetno potrjevanje vseh zakonov
(Švica), elektronske volitve na spletu (Estonija), ipd. Skratka za povečevanje legitimnosti
odločitev predstavnikov ljudstva bi bilo potrebno predlagati pocenitev in poenostavitev
preverjanja volje ljudstva do te mere, da bi brez velikih stroškov v kratkem času bilo možno
preverjati pri volivkah in volivcih vse odločitve zakonske materije sprejete v Državnem zboru.
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Opisano delovanje političnih strank predstavlja neposreden poseg v pravni interes
državljanov z volilno pravico po ohranitvi družbenega reda in je kot takšno protiustavno in z
poskušanjem uveljavljanja protiustavnega Predloga za spremembe Ustave se ta
protiustavnost odraža v hramu demokracije – Državnem zboru na legalen način s
protiustavnim Predlogom.

4 PREDLOG ZA ZAČASNO ZADRŽANJE

Ustavnemu sodišču v skladu z 39. členom Zakona o ustavnem sodišču predlagamo, da zadrži
postopek sprememb ustave, ki poteka v Državnem zboru Republike Slovenije na osnovi
protiustavnega akta političnih strank Predloga za začetek postopka za spremembe Ustave
Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike
Slovenije, ki ima oznako EPA 620-VI in ga je Državni zbor prejel 13. 9. 2012 in ga označil s
šifro 001-02/12-16/2 do končne odločitve zaradi nepopravljivih posledic, ki bodo z
nadaljevanjem postopka nastale s tem:

1. da bodo kršene pravice volivkam in volivcem do neposredne oblasti z omejevanjem te
pravice, ki izhaja brez omejitev iz 3. člena Ustave;

2. da bodo kršene pravice volivkam in volivcem do posredne oblasti z ukinitvijo pravice do
vlaganja zahtev poslancem in Državnemu svetu, ki enako izhaja brez omejitev iz 3. člena
Ustave;

3. da pride do sprememb ustave, ki bodo samo ustavo pripeljale v nasprotje med 3. in 90.
členom;

4. da pride do sprememb ustave, ki bodo posegale v pravice državljanov do neposrednega
izvajanja oblasti z edinim oz. najmočnejšim splošnim vzvodom zakonodajnim
referendumom;

5. da pride do sprememb ustave, ki bodo nesorazmerno posegale v pravice zainteresiranih
državljanov za izvajanje neposredne oblasti z referendumom z njihovim nedopustnim
omejevanjem z nezainteresiranostjo ostalih državljanov za odločanje pri izvajanju
neposredne oblasti;

6. da bo načet pravni red družbene ureditve v Republiki Sloveniji;

7. da bo resno okrnjena demokratična usmerjenost Republike Slovenije;

8. da bo okrnjeno izvajanje Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije.

Začetek postopka za spremembo ustave potrjujeta dokumenta Posredovanje predloga
predsednika Državnega zbora v obravnavo št. 001 - 02 / 12 - 0016 / EPA 620 - VI z dne 13.
9. 2012 in Sklic 5. seje Ustavne komisije Državnega zbora za 4. 10. 2012 št. 060-09/12-5/2 z
dne 14. 9. 2012.

Nepopravljive posledice, ki bodo z izvajanjem postopka za spremembo ustave nastale v
kolikor do sprememb ustave pride, se bodo odražale v deficitu demokracije in s tem
omogočeni samovolji zakonodajne veje oblasti oz. vladajoče koalicije brez nadzora
državljanov, kar lahko pripelje do totalitarnega režima vladanja, ki si ga v Republiki Sloveniji
ne želi nihče z razvitimi demokratičnimi vrednotami. Prišlo bi do porušenja vzvodov za
balansiranje odločanja v demokratični ureditve Republiki Slovenije.
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5 PREDLOG KONČNE ODLOČITVE

Protiustavni Predlog za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z
osnutkom ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije z oznako EPA 620-
VI, ki ga je Državni zbor prejel 13. 9. 2012 in ga označil s šifro 001-02/12-16/2 se razveljavi
in prepove se postopek za spremembo Ustave na njegovi osnovi v Državnem zboru.

6 PRILOŽENI DOKUMENTI

Zap.
št. Dokument

1. Predlog za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom
ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije

2. Članek časnika Delo z dne 26. 10. 2011 in naslovom
Kako onemogočiti zlorabe referenduma

3. Članek spletnega medija SiOL z dne 5. 9. 2012 in naslovom
Večine za spremembo referendumske ureditve še ni

4. Posredovanje predloga predsednika Državnega zbora v obravnavo št. 001 - 02 / 12
- 0016 / EPA 620 - VI z dne 13. 9. 2012

5. Sklic 5. seje Ustavne komisije Državnega zbora za 4. 10. 2012 št. 060-09/12-5/2 z
dne 14. 9. 2012

6. Seznam podpisnikov podporne skupine državljanov pobudi in predlogu za zadržanje
Ustavnemu sodišču s podpisanimi izjavami državljanov podpornikov

Slovenska Bistrica, 26. 9. 2012

Gvido Novak

s podporo skupine državljanov























































Kako onemogočiti zlorabe referenduma
Sredstvo nadzora ali blokade? Ustavnopravne razprave o drugačni ureditvi referenduma potekajo že
najmanj deset let.

Klara Škrinjar, Majda Vukelić, notranja politika
sre, 26.10.2011, 06:00

Ljubljana – Ker se je referendum v zadnjem obdobju Pahorjeve vlade bolj kot sredstvo nadzora ljudi
nad oblastjo sprevrgel v sredstvo nadzora opozicije nad pozicijo, se del politike in pravne stroke
zavzema za posege, ki bi onemogočili zlorabo referenduma kot izključno orodje pritiska na vladajočo
koalicijo, ne pa nadzora nad delovanjem države.

Tudi predsednik republike Danilo Türk je v pogovoru za Sobotno prilogo politične stranke pozval, naj
že zdaj konkretno povedo, kakšen je njihov odnos do referendumov, ustavnopravna stroka pa že vrsto
let opozarja, da ureditev, kakršno imamo zdaj, omogoča uporabo tega instituta za reševanje
strankarskih nasprotij, kar pa je v nasprotju z njegovim ustavnopravnim namenom.

Politične stranke so za spremembe

Iz SD so nam sporočili, da so se pripravljeni pogovarjati o ureditvi referenduma, takoj ko bo nova
vlada prevzela predlog za začetek postopka za spremembo ustave. V stranki so za to, da se referendum
lahko razpiše le na zahtevo najmanj 40.000 volivcev in da bi se referenduma, da bi bil veljaven, morala
udeležiti tretjina ali najmanj četrtina volilnih upravičencev.

V LDS predlagajo, da bi bil zakonodajni referendum veljaven le, če bi se ga udeležilo najmanj 40
odstotkov volivcev, in da bi ga bilo mogoče sklicati izključno na zahtevo 40.000 volivcev.

V Zaresu bodo novi vladi predlagali, naj se postopek za spremembo 90. člena ustave nadaljuje. »A v
razmislek bomo predlagali, naj se referendum opredeli kot zavrnitveni referendum, da bi bila za
sprejetje odločitve potrebna četrtina glasov vseh volivcev in da bi bilo referendum mogoče razpisati le
na zahtevo 40.000 volilcev,« je dejal sekretar stranke Bogdan Biščak.

V Desusu pa bi poslancem še dopustili nekaj moči pri sprožitvi refereduma: »Poslanci bi lahko
predlagali referendum samo, kadar bi se odločalo o ključnih državnih vprašanjih,« meni predsednik
stranke Karl Erjavec.

V SDS poudarjajo, da je to predlog za razpravo, saj je za takšno rešitev potrebna sprememba ustave.
Po mnenju Janeza Janše je treba omejevanje zelo pretehtati. »Sliši se populistično, vendar je treba
pogledati nazaj, kdaj so bile sprejete kakšne dobre in slabe rešitve. Mislim, da je bila večina rešitev, ki
smo jih v Sloveniji sprejeli z referendumi, dobrih,« je dejal pred dnevi.

Tudi v SLS opozarjajo, da je treba omejevanje dobro premisliti, a podpirajo predlog, da izključno 30
poslancev ne bi moglo več zahtevati referenduma, ne strinjajo pa se z uveljavitvijo kvoruma.

V SNS menijo, da poslanci morajo imeti pri določenih vprašanjih možnost zahtevati razpis
referenduma.

Tudi Državljanska lista Gregorja Viranta in Pozitivna Slovenija Zorana Jankovića napovedujeta, da
bodo poslancem odvzeli možnost zahtevati referendum in ohranili možnost, da ga zahtevajo volivci.

Tudi v stranki Trajnostni razvoj Slovenije menijo, da so spremembe referendumske ureditve zelo
potrebne.
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Pogumno in previdno

Ustavnopravne razprave o drugačni ureditvi referenduma potekajo že najmanj deset let. Predvsem o
vprašanju manjšinskega oziroma opozicijskega zakonodajnega referenduma, ki ga druge evropske
ureditve razen Danske ne poznajo.

Predstojnik katedre za ustavno pravo ljubljanske pravne fakultete dr. Igor Kaučič pravi, da bi morali
30 poslancem odvzeti pravico zahtevati referendum, enako tudi državnemu svetu (ta ima pravico veta
in ustavnosodne presoje zakona), ohranili pa bi to pravico volivcem, »saj bi tako poudarili vlogo
referenduma kot instrumenta ljudske kontrole nad delom parlamenta, hkrati pa omejili možnost
njegove uporabe za reševanje notranjih parlamentarnih nasprotij«.

S tem, da bi potrditveni zakonodajni referendum ostal zgolj v rokah volivcev, se strinja tudi nekdanji
ustavni sodnik dr. Janez Čebulj, hkrati pa se zavzema, da bi predhodni oziroma posvetovalni
referendum lahko predlagal oziroma razpisal samo državni zbor v postopku sprejetja zakona in nihče
drug.

Drugače pa meni dr. Bojan Bugarič z ljubljanske pravne fakultete, ki pravi, »da se pretirava s
prikazovanjem instituta referenduma kot krivca za polom odhajajoče vlade. Vlada z močno
kredibilnostjo bi lahko več referendumov tudi dobila. Zato ni treba pretiravati z omejitvami
referenduma.« Tako bi Bugarič le poostril pogoje za to, da je referendum veljaven.

Kvorum – bolj ne kot ja

Kaučič in Čebulj se ne zavzemata za uvedbo kvoruma udeležbe na volitvah kot pogoja za veljavnost
referenduma. Kaučič pravi, da bi morali bolj razmišljati o določitvi najmanjšega števila volivcev, ki
mora glasovati proti potrditvi ali zavrnitvi zakona – denimo tretjina vseh volivcev.

Čebulj ni za višanje kvoruma na splošno, bolje bi bilo, »če bi določili kvorum za udeležbo pri tistih
zakonih, za katere že ustava določa kvalificirano večino za njihovo sprejetje«. Bugarič pa pritrjuje
kvorumu kot zahtevani kvalificirani večini za sprejetje odločitve.
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SREDA 05.09.2012, 16:58

NSi podporo spremembi ustave pogojuje z dvigom praga pri zbiranju
podpisov

Večine za spremembo referendumske
ureditve še ni
Ljubljana - Kljub optimizmu predsednika DZ Gregorja Viranta, da so stranke danes naredile "pomemben
premik" glede zaostritve referendumske zakonodaje, dvotretjinske ustavne večine še ni.

Virant je v izjavi novinarjem po neformalnem srečanju parlamentarnih strank dejal, da bi lahko predlog
za spremembo referendumske ureditve vložili  prihodnjo sredo,  ko pričakujejo še podpise  SDS,  katere
izvršilni odbor je predlog načeloma podprl. O tem bo sicer v torek odločala še poslanska skupina največje
vladne stranke. Vrata so do takrat odprta tudi drugim poslanskim skupinam, je dejal Virant in dodal, da je
pomembno sporočilo današnjega sestanka to, da so se "o kakšni stvari pa vendarle sposobni dogovoriti
tudi preko zidu koalicija opozicija".

Poslanci in državni svet nič več predlagatelja

Predlog predvideva, da bi lahko referendum zahtevali zgolj volivci s podpisi 40.000 državljanov in ne več
poslanci oziroma državni svet. Nekatera referendumska vprašanja bi izločili (nujni ukrepi, zakoni fiskalne
narave,  človekove  pravice,  protiustavne  posledice),  za  veljavnost  referenduma  pa  bi  bila  potrebna
udeležba najmanj 35 odstotkov volivcev.

Bo predlog NSi pokopal ustavne spremembe?
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V DL so potrdili, da je njihov predlog, da se ustavna sprememba uveljavi leta 2015, predlog in ne pogoj
za podporo. Glede predloga NSi za spremembo referendumskega zakona pa pravijo: "Več strank, ne
samo PS, se je strinjalo,  da je predlog o 10.000 volivcev,  ki svoj podpis overijo na upravni enoti,
preveč omejevalen. Kaj bomo podprli, se bomo odločili takrat, ko bo jasno, ali obstaja za določene
rešitve dovolj velik konsenz tako političnih strank kot tudi strokovne javnosti."

A zaplete se lahko zaradi pogojevanja NSi, ki zahteva tudi dogovor o spremembi zakona o referendumu in
ljudski iniciativi, za katerega je prav tako potrebna dvotretjinska večina. Nova Slovenija zahteva, da bi v
zakonu  predvideli,  da  se  lahko  postopek  za  začetek  zbiranja  40.000  podpisov  volivcev za  razpis
referenduma sproži le, če v sedmih dneh po sprejemu zakona tako zahteva 10.000 volivcev, ki svoj podpis
overijo  na  upravni  enoti.  Brez NSi,  ki  zahteva  spremembo  ustave  in zakona,  pa  ustavne  večine  za
spremembo ustave ni.

NSi bo vztrajala pri 10.000 podpisih

Omenjenih 10.000 podpisov bi šteli v  40.000 podpisov,  potrebnih za razpis referenduma. "Ali  je prava
številka 10.000 ali je to mogoče 5000 ali 8000, o tem danes drugi še nismo rekli zadnje besede," je dejal
Virant. A NSi bo pri povezovanju sprememb ustave in referendumskega zakona, ki bi določil prag 10.000
podpisov, vztrajala, je potrdil vodja poslanske skupine NSi Matej Tonin.

Zakaj Nova Slovenija stiska zobe?

V NSi so sicer nasprotovali predvsem 35-odstotni udeležbi za veljavnost referenduma. Ker pa se zavedajo,
da je referendumska ureditev eden od virov političnih blokad, so pripravljeni na kompromis. "Če je nekdo
sposoben zbrati  10.000 podpisov v  enem tednu,  smo v  NSi  trdno prepričani,  da na referendumu tudi
35-odstotna volilna udeležba ne bo več problem. To je eden od razlogov, zakaj smo v primeru sprejetja
tega zakona pripravljeni stisniti zobe in podpreti kompromis."
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PS: Za zlorabo referenduma krive neodgovorne stranke

In kakšno je  stališče  največje  opozicijske  stranke?  "Pozitivna  Slovenija  načeloma podpira  začetek
postopka  za  spremembo  referendumske  zakonodaje.  Sicer  menimo,  da  za  zlorabo  instituta
referenduma ni poglavitni krivec zakonska ureditev, temveč neodgovorne politične stranke, ki so ta
instrument neposredne demokracije prevečkrat zlorabljale za dnevno politične igre. Pri spremembah
bomo iskali široko soglasje vseh parlamentarnih strank in strokovne javnosti," so za Planet Siol.net
sporočili iz PS.

Tanko: 10.000 overjenih podpisov v sedmih dnevih je veliko

NSi sicer zahteva, da je zakon sprejet pred spremembo ustave. A predlog najmanjše vladne stranke bi
lahko ogrozil ustavno večino, so nakazale izjave predstavnikov SDS in SD. Vodja poslancev slovenskih
demokratov Jože Tanko je ocenil, da so glede spremembe ustave naredili pomemben korak naprej. Na
vprašanje, ali je 10.000 podpisov v referendumskem zakonu za SDS previsoka meja, pa je dejal: "Treba je
presoditi. 10.000 overjenih podpisov v sedmih dnevih po sprejemu zakona je relativno veliko število glede
na izkušnje, ki jih imamo zdaj."

Bo 10.000 podpisov ogrozilo demokratičnost postopka?

Majda Potrata je v imenu Socialnih demokratov dejala, da glede predloga NSi končnega odgovora še
nima.  "Pri  številki  10.000 podpisov  je  treba  razmišljati  tudi  o  tem,  da  je  referendum  vendarle  stvar
demokratičnega izrekanja vsakega posameznika. Treba je preveriti, ali je tak zaostren pogoj res v prid
demokratičnosti postopkov."

Pozitivna Slovenija ZA z zadržkom

NSi ima štiri poslance, največja opozicijska stranka Pozitivna Slovenija (PS) pa 27, kar je več kot tretjina
parlamenta, za spremembo ustave pa je potrebna dvotretjinska večina. Virant je danes povedal, da PS
predlog za spremembo ustave načeloma podpira, a predlaga, da bi sprememba ustave začela veljati z
zamikom, z začetkom leta 2015. "To je predlog, ne pogoj. Skozi razpravo se bodo odločili, ali bi besedilo
podprli ali ne," je dejal predsednik DL.

Brez PS in NSi ne bo šlo

Pozitivna Slovenija se še ni podpisala pod predlog, ki so ga doslej podprle poslanske skupine SD, DL, SLS
in DeSUS. Slednje imajo skupaj z SDS, ki bo o tem odločala v torek, nepovezanimi poslanci in poslancema
manjšin 59 glasov,  torej  premalo.  Potrebna  je  torej  tudi  podpora  PS ali  NSi.  Danes so  sicer  izjavo
novinarjem dali predstavniki vseh strank, razen PS.

Gašper Lubej
Foto: Bor Slana
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Številka: 001-02 / 12 - 0016 /   EPA 620 - VI 
Datum: 13.09.2012 
 
 
 
Ustavna komisija 
 
Zakonodajno-pravna služba 
 
 
Na podlagi drugega odstavka 41. in prvega odstavka 27. člena Poslovnika Državnega 
zbora pošiljam v 
 

OBRAVNAVO 
 
Predlog za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z 
osnutkom ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije 
(UZ90,97,99), EPA 620 - VI, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in 
poslancev (prvopodpisana mag. Katarina Hočevar). 

 
 
 
 

 Dr. Gregor Virant 
predsednik Državnega zbora 

 
 
 
Poslano: 
- Državnemu svetu 
- Vladi 
 
V vednost: 
- vodjem poslanskih skupin 
- mag. Katarini Hočevar, prvopodpisani predlagateljici 
 
 



 

Številka:  060-09/12-5/2 
Datum:  14. 9. 2012 
 
 
Na podlagi 47. člena Poslovnika Državnega zbora  
 

S K L I C U J E M  
 

5. sejo Ustavne komisije, ki bo  
v četrtek, 4. 10. 2012, ob 14. uri  

v velikem salonu, Šubičeva 4, Ljubljana. 
 

Dnevni red: 
 
1.  Predlog za začetek postopka za spremembe Ustave republike Slovenije z 

osnutkom ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije - 
EPA 620-VI 
– Predlog za začetek postopka z dne 13. 9. 2012 (št. 001-02/12-16/2) je 

objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 13. 9. 2012, 
– predlog odloka o ustanovitvi strokovne skupine bo objavljen v sistemu UDIS in 

ga boste članice, člani prejeli pred sejo. 
 

V okviru prve točke dnevnega reda bomo razpravljali in odločali tudi o ustanovitvi 
posebne strokovne skupine, ki bo preučevala vloženi predlog. Članice in člane zato 
prosim, da mi njihove poslanske skupine do četrtka, 27. 9. 2012, do 12. ure 
posredujejo imena kandidatov za člane strokovne skupine. Kandidati naj bodo priznani 
strokovnjaki za področje zakonodajnega referenduma, ki imajo reference na tem 
področju in bi želeli sodelovati v skupini. H kandidaturi naj bo priloženo soglasje 
kandidata za sodelovanje v strokovni skupini za zakonodajni referendum.  

 
Naj ob tem spomnim, da ste članice in člani prejeli 17. 5. 2012, v skladu z odločitvijo 
Ustavne komisije, v prejšnjih mandatih vložena predloga za začetek postopka za 
spremembe Ustave na področju referenduma z vsem pripadajočim gradivom (dopis s 
prilogo št. 001-02/12-12/1). 
 
Poslanke in poslance prosim, da me na podlagi prvega odstavka 95. člena Poslovnika 
Državnega zbora obvestijo o morebitni odsotnosti in razlogih zanjo, in sicer najpozneje 
dan pred začetkom seje. 
 
 
 
 
   Dr. Gregor Virant 
 predsednik 
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Vabljeni: 
K 1. točki: 

- mag. Katarina Hočevar, predstavnica predlagateljev predloga  
- Državni svet 
- Vlada 
- Mojca Prelesnik, generalna sekretarka 
-  Božo Strle, vodja Zakonodajno pravne službe 
- mag. Katarina Ratoša, vodja Kabineta predsednika 
- dr. Miro Cerar 

 
V vednost: 

- Kolegiju predsednika Državnega zbora 
- Službi za varovanje 
- Službi za odnose z javnostmi 

 
 



Seznam podpisnikov podporne skupine državljanov pobudi in predlogu za zadržanje Ustavnemu sodišču
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