
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: U-I-201/96 

Datum: 23.5.1996 

 

S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Državnega 

sveta, na seji dne 23. maja 1996 

 

sklenilo: 

 

Izvrševanje Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 

25/96) se zadrži. 

 

Obrazložitev 

 

A. 

 

1. Državni svet je dne 9.5.1996 vložil ustavno pritožbo zoper sklic 44. izredne seje Državnega zbora, s 

katero naj bi predsednik Državnega zbora nedopustno diskriminiral Državni svet, ker je v predlog 

dnevnega reda uvrstil le predlog Odloka o razpisu referenduma za volitve v Državni zbor na zahtevo 

35 poslancev, ne pa tudi predloga odločitve o zahtevi Državnega sveta za razpis referenduma o 

volilnem sistemu. Zahteva Državnega sveta je bila po navedbah Državnega sveta vložena le nekaj 

minut po vložitvi zahteve skupine 35 poslancev. 

 

2. Državni svet podrejeno (če Ustavno sodišče ne bi ugodilo ustavni pritožbi) predlaga oceno 

ustavnosti 9. do 25. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. list RS, št. 15/94 - v 

nadaljevanju: ZRLI) in začasno zadržanje izvrševanja tega dela zakona. V dopolnitvi vloge Državni 

svet navaja, da je v okviru predloga, da naj Ustavno sodišče 'odpravi začeto dejanje diskriminacije 

Državnega sveta in kršitve njegove pravice ter prepreči nadaljevanje te kršitve', razumeti tudi predlog, 

da naj Ustavno sodišče razveljavi Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni 

zbor (Ur. list RS, št. 25/96 - v nadaljevanju: Odlok). 

 

3. Ustavno sodišče je s sklepom ustavilo postopek za preizkus ustavne pritožbe Državnega sveta 

zoper sklic 44. izredne seje DZ in sklenilo obravnavati zahtevo za oceno navedenih določb ZRLI in 

Odloka v posebnem postopku. 

 

B. 

 

4. Člen 39 Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) določa, da 

sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona ali drugega 

predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko 

nastale težko popravljive škodljive posledice. 

 

5. V Odloku je določeno, da se za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki 

so potrebna za izvedbo referenduma, šteje 23. maj 1996. S tem dnem bi se morale torej začeti 

priprave na izvedbo referenduma. Če bi se izkazalo, da je Odlok v neskladju z Ustavo oziroma 

zakonom in da bi ga moralo Ustavno sodišče odpraviti oziroma razveljaviti, bi bila vsa na podlagi 

Odloka izvršena opravila brezpredmetna. Glede na to je Ustavno sodišče sklenilo, da se izvrševanje 

Odloka zadrži do dokončne odločitve, tako da se dotlej ne opravljajo nobena dejanja v zvezi z 

razpisom referenduma. Izvedba posameznih dejanj v zvezi z referendumom na zahtevo 35 poslancev 

bi lahko v primeru, da se ugotovi neustavnost oziroma nezakonitost Odloka, pomenila tudi 

diskriminacijo zahteve Državnega sveta, kar bi prav tako lahko povzročilo težko popravljive škodljive 

posledice. 
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C. 

 

6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 26. in 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. 

Tone Jerovšek in sodniki mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. 

Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno. 

 

 

Predsednik 
dr. Tone Jerovšek 


