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I. 

 

Glasoval sem proti odločitvi iz I. točke izreka. 

 

Po določbi 16. člena ZRLI namreč tudi po mojem mnenju Ustavno sodišče lahko odloča le o ustavnosti 

zahteve za razpis referenduma, ne pa že tudi o ustavnosti pobude oziroma vsebine zahteve, ki je 

vsebovana v pobudi volilcem za vložitev zahteve za razpis referenduma. 

 

Dokler referendumska pobuda za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma nima podpore 

najmanj 40 000 volivcev, ni mogoče govoriti o zahtevi za razpis referenduma, pri kateri lahko glede 

ustavnosti njene vsebine Državni zbor po 16. členu ZRLI zahteva odločitev Ustavnega sodišča. 

 

Če se določba 16. člena ZRLI razume na način, kot jo je razumela večina sodnikov, ni mogoče 

razrešiti nastalega nasprotja med to določbo in določbo drugega odstavka 19. člena ZRLI. Sicer pa se 

glede tega vprašanja pridružujem stališčem, ki jih je navedel sodnik Krivic v svojem ločenem mnenju v 

tč. III. 3. in IV. 1.. 

 

II. 

 

Potem, ko je bila izglasovana odločitev, da so izpolnjene procesne predpostavke za odločanje 

Ustavnega sodišča v tej zadevi, sem štel, da sem kljub svojemu drugačnemu stališču do tega 

vprašanja vezan s takšno odločitvijo večine in da lahko glasujem o vprašanju, ki ga je zastavil Državni 

zbor. 

 

V tem primeru sem o meritornem delu glasoval toliko laže, ker sem, drugače kot sodnik Krivic, mnenja, 

da bi zakonodajalec (z ustrezno spremembo 16. člena ZRLI) lahko določil pristojnost Ustavnega 

sodišča, da vedno, ne pa le v primerih, kadar bi samo zbiranje podpisov pomembno ogrožalo druge 

človekove pravice, na zahtevo državnega zbora odloča o ustavnosti vsebine referendumskega 

vprašanja že v fazi zbiranja podpisov. Takšna zakonska ureditev bi bila utemeljena v načelu, da je 

Slovenija pravna država. Sam se namreč ne bojim, da bi morebitna takšna zakonska določba 

"izvotlila" jedro ustavno zavarovane svobode izražanja in pravice zbiranja podpisov v zvezi z 

zakonodajnim referendumom. Te pravice kot del formaliziranega postopka predhodnega 

zakonodajnega referenduma so, če je vsebina določbe, ki naj bi na ta način prišla v zakon, 

protiustavna, že same po sebi "votle", ker ne morejo doseči rezultata, zaradi katerega so dane. 

 

III. 

 

Zavzemal sem se tudi za to, da se Ustavno sodišče določno opredeli do vprašanja, kakšno ravnanje 

pristojnih državnih organov je v skladu z vsebino odločbe in kateri so ti "pristojni" organi ter to pove 

bodisi v izreku (na podlagi 40. člena ZUstS), če bi se odločilo, da je na podlagi odločbe treba ustaviti 

zbiranje podpisov, bodisi v obrazložitvi, če bi ugotovilo, da odločba dovolj učinkuje že s tem, da 

morebitnim podpisnikom podpore sporoči, da njihovi podpisi ne bodo mogli roditi sadu. Sam sem se v 

tem primeru zavzemal za prvo možnost, utemeljeval pa sem jo z določbo 63. člena Ustave. 
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