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Sporna zahteva za razpis referenduma odpira v kontekstu ustavnosodne presoje celo vrsto zapletenih 

prejudicialnih (procesnih) in materialnih vprašanj. Kar zadeva prejudicialna vprašanja, gre tu predvsem 

za problem justiciabilnosti, t.j. za vprašanje, ali je Ustavno sodišče pristojno za presojo vprašanj, ki so 

najbolj primerna za to, da najdejo svoj odgovor v normalnem političnem procesu. Ustavna sodišča se 

praviloma ne lotevajo vprašanj, ki so v zakonodajnem nastajanju (legislativna visečnost), ker pri 

normalni ustavnosodni presoji lahko pride do spora šele, ko je vprašanje monocentrično izostreno. Ta 

monocentrična izostrenost navadno zadeva osredotočeno vprašanje, ali je točno določen predpis v 

skladu z ustavo ali ne. Doktrina političnega vprašanja predvideva, da pred ustavna sodišča ne 

prihajajo vprašanja, ki so predmet političnega procesa. Normalen nasledek političnega procesa se 

artikulira v zakonu. Zakonodajna veja oblasti je torej tisto mesto, na katerem političen proces v 

reprezentativni demokraciji politično voljo, ki jo zastopajo posamezne stranke, pretvarja v zakon. Šele 

ta zakon je potem predmet ustavnosodnega spora. Če bi se ustavna sodišča predhodno in po 

nepotrebnem vmešavala v političen proces, bi po nepotrebnem zemegljevala možnosti za političen 

kompromis, katerega končni nasledek je prav zakonodajni produkt, ta pa je navsezadnje, kot rečeno, 

predmet ustavnega spora. Prezgodnje vmešavanje ustavnega sodišča v političen proces ni 

priporočljivo tudi iz razloga, ker v tej fazi razvoja materija, ki kasneje postane zakon, ni povsem 

določno formulirana in je že zaradi tega otežena tista monocentričnost, ki je predpostavka vsakega 

sodnega, tako pa tudi ustavnosodnega, spora. Z drugo besedo, če bi Državni zbor dejansko 

obravnaval zakon, kakršnega predlagajo pobudniki referenduma, potem v tej fazi razvoja ne bi bilo 

primerno presojati, ali bi bil tak zakon, če bi bil sprejet, skladen z ustavo. 

 

V danem primeru je situacija drugačna. Dan je bil predlog za referendum. Ta predlog je povsem 

določne vsebine in če bi uspel zbrati potrebnih 40.000 podpisov, bi ta isti predlog šel na splošni 

referendum in bi bil v takem plebiscitarnem izjasnjevanju ljudi lahko sprejet --, ali pa tudi ne. Če bi tako 

sprejet zakon prišel pred Ustavno sodišče, bi bil spet podvržen normalni ustavnosodni presoji, kakor to 

velja za vsak drug zakon, ki ga izglasuje zakonodajna veja oblasti. 

 

Zahteva Državnega zbora, da naj Ustavno sodišče presodi ustavnost vsebine zahteve za referendum, 

je torej na prvi pogled analogna in povsem podobna situacji, v kateri bi zakonodajno telo še v fazi 

sprejemanja nekega zakonodajnega akta, od Ustavnega sodišča zahtevalo, da presodi, ali bi bil tak 

zakon, če bi bil sprejet, skladen z Ustavo. Lex specialis, ki v skladu z 11. alineo prvega odstavka 160. 

člena Ustave, pravi, da Ustavno sodišče odloča tudi o drugih zadevah, ki so mu naložene z zakoni, je 

16. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki dobesedno pravi: "Če Državni zbor meni, da je 

vsebina zahteve za razpis referenduma v nasprotju z Ustavo, zahteva, naj o tem odloči Ustavno 

sodišče." 

 

Tukaj gre torej za situacijo, v kateri zakon v skladu z Ustavo izrecno nalaga Ustavnemu sodišču, da v 

samem teku zakonodajnega postopka presoja skladnost zakonskega predloga z Ustavo. 

 

Postavlja se vprašanje, zakaj ravno pri referendumu omenjeni zakon daje Ustavnemu spodišču 

pravico in dolžnost, da presoja o skladnosti z Ustavo nečesa, kar še ni postalo zakon. Zdi se na prvi 

pogled jasno, da je ta izjemna določba 16. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi nastala 

zato, ker je želel zakonodajalec preprečiti, da bi prišlo do vsesplošnega izjasnjevanja ljudi glede 

nečesa, kar bi bilo mogoče že v tej zgodnji fazi nesporno opredeliti kot protiustavno. Teleološka 

razlaga prvega odstavka 16. člena torej jasno kaže na povsem razumno namero zakonodajalca, da 

prepreči nepotrebno plebiscitarno opredeljevanje ljudi na referendumu v tistih situacijah, v katerih je 

vnaprej jasno, da bi bil končni nasledek takega referenduma ustavnopravno nesprejemljiv --, zaradi 

česar bi bil sam referendum najmanj neploden in bi predstavljal morda celo nepotrebno politično 
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polarizacijo glede nečesa, kar bi bilo morda navsezadnje s strani Ustavnega sodišča presojeno kot 

ustavnopravno nesprejemljivo. 

 

Če potemtakem ugotavljamo, zakaj je 16. člen izjema od situacije običajnega zakonodajnega 

postopka, v katerega se Ustavno sodišče ne vmešava, dokler zakon ni izglasovan, potem se zdi 

očitno, da gre za preventiven namen zakonodajalca v situaciji, ki ni normalna zakonodajna situacija. V 

normalni zakonodajni situaciji ne prihaja do predhodnega preverjanja ustavnosti zato, ker normalni 

zakonodajni postopek nima ne politične in ne dejanske cene, kakršno predstavlja referendum. 

 

Če torej izhajamo iz preventivnega namena, ki stoji za 16. členom Zakona o referendumu in ljudski 

iniciativi, potem je očitno, da je indicirana zgodnja presoja ustavnosti in da je povsem nebistveno 

vprašanje, ali naj Ustavno sodišče presoja vsebino zahteve za razpis referenduma po tem, ko je že 

bilo zbranih 40.000 podpisov, ali pred tem, ko je bilo zbranih 40.000 podpisov. Prav v luči 

preventivnega namena, ki ima za svoj smoter preprečevanje stroškov in politične polarizacije, je 

smiselno, če pride do ustavnosodne presoje čimprej. Zaradi tega sem glasoval za prvo točko izreka in 

nimam glede nje nikakršnih pomislekov. Prav tako ne mislim, da gre v dani situaciji za politično 

vprašanje, to je, za vprašanje, glede katerega bi predhodno vmešavanje Ustavnega sodišča pregrobo 

poseglo v zakonodajni postopek. 

 

Poleg tega menim, da je vsebina zahteve za referendum take narave, da bi bilo Ustavno sodišče 

pristojno za njeno presojo tudi zato, ker gre za referendum iz naslova nekaterih materialnih ustavnih 

določb, naprimer 63. člena Ustave. 63. člen Ustave razglaša za protiustavno vsakršno spodbujanje k 

narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter Švsakršno] razpihovanje narodnega, rasnega, 

verskega ali drugega sovraštva ali nestrpnosti. Odvzeti državljanstvo osebam drugega etničnega 

izvora iz naslova njihove narodne drugačnosti, je seveda samo po sebi protiustavno. Vendar v tej fazi 

razvoja ne gre za to, ali bi bil tak zakon, če bi bil enkrat, pa čeprav na referendumu, sprejet, 

protiustaven. Gre namreč za vprašanje, ali ni že sam razpis referenduma oblika spodbujanja k narodni 

neenakopravnosti, ali razpihovanje narodnega sovraštva in nestrpnosti. 

 

Po 3. členu Ustave je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, kar seveda pomeni, da je 

personalna osnova slovenske države državljanstvo in ne etnični izvor. Ne glede na to, ali je oseba po 

svoj rasi, narodnem izvoru, veri ali kakšni drugi osebni okoliščini drugačna od tistih, ki so etnično po 

svojem izvoru Slovenci, je taka oseba enakopraven nosilec državnosti v državi, ki se proglaša za 

državo svojih državljank in državljanov in ne za državo etničnih Slovencev. 

 

Po 13. členu Ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 

Slovenije so državljani drugih republik, ki so na dan plebiscita o neodvisnosti in samostojnosti 

Slovenije 23.12.1990 imeli stalno prijavljeno bivališče v Republiki Sloveniji in so tukaj tudi dejansko 

živeli, pridobili državljanstvo Republike Slovenije po 40. členu Zakona o državljanstvu Republike 

Slovenije. 

 

Potemtakem gre v citirani določbi 13. člena Ustavnega zakona, ki se izrecno sklicuje na 40. člen 

Zakona o državljanstvu, za blanketno normo, s katero je 40. člen Zakona o državljanstvu povzdignjen 

v ustavnopravno materijo, saj se ustavni zakon nanj izrecno sklicuje. Že iz tega razloga je očitno, da 

predlog referenduma, po katerem bi se odvzelo državljanstvo Republike Slovenije osebam, ki so ga 

pridobile po 40. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, eklatantno protiustaven. 

 

Osebe, ki so pridobile državljanstvo po 40. členu Zakona o državljanstvu, so konstitutivni nosilci 

slovenske državnosti od samega spočetka države, ki se v svoji Ustavi, točneje v njenem 3. členu 

proklamira za državo svojih državljank in državljanov - -, torej tistih, ki so to državljanstvo pridobili po 

13. členu Ustavnega zakona. Po tej določbi so namreč osebe, ki so to državljanstvo tako pridobile, v 

svojih pravicah in dolžnostih izenačene z državljani Republike Slovenije z edino izjemo, ki jo 

opredeljuje 16. člen omenjenega Ustavnega zakona. 

 

Posebej je treba poudariti, da je potemtakem tu govor o najbolj temeljnem vidiku samega 

vzpostavljanja slovenske države in še posebej o tem, kdo so tiste osebe, ki kot državljanke in 

državljani v skladu s 3. členom Ustave predstavljajo tisto suvereno ljudstvo, omenjeno v drugem 

odstavku 3. člena, ki je slovensko državo sploh vzpostavilo. Tu potemtakem ne gre samo za to, da je 
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državljanstvo, pridobljeno po 40. čl. Zakona o državljanstvu zgolj pridobljena pravica prizadetih oseb, 

ampak gre veliko globje za to, da je bila slovenska država od samega spočetka vzpostavljena z ljudmi, 

ki so bili po 13. členu ustavnega Zakona in po 40. čl. Zakona o državljanstvu, državljani in državljanke 

Republike Slovenije, ki je torej njihova država. 

 

Če torej pravimo, da vprašanje o pridobljenih pravicah zbledi v primerjavi z vprašanjem samega 

konstituiranja slovenske države, potem je skoraj odveč omenjati dejstvo, da vsebina zahteve za 

referendum, kakršna je bila predložena, kolidira s 63. členom Ustave zato, ker vsekakor predstavlja 

spodbujanje k narodni neenakopravnosti, oziroma je po mojem mnenju razpihovanje narodne 

nestrpnosti. 

 

Prav tako zbledi vprašanje, ali ne gre v nasprotju s 14. členom Ustave v omenjeni situaciji za to, da bi 

se določenim osebam kratile enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, 

raso, jezik in morda vero oziroma kakšno drugo osebno okoliščino. Zahteva za referendum seveda ne 

omenja take diskriminacije, je pa popolnoma očitno, da je populacija, ki je zajeta s 40. členim Zakona 

o državljanstvu, zvečine etnično neslovenska in da gre torej za zelo slabo prikrit poskus razlikovanja, 

ki bi temeljilo na teh etničnih razlikah. V moderni ustavnosodni doktrini sodišča seveda zelo skrbno 

preučujejo situacije, ki so formalnopravno morda formulirane tako, da ne kolidirajo z načelom o 

prepovedi diskriminacije, katerih učinki pa so jasno naperjeni zoper določeno etnično, rasno, versko, 

spolno ali kako drugače opredeljeno skupino. Bil bi seveda višek pravnega formalizma, če bi presojali 

na videz nevtralno sklicevanje zahteve za referendum zgolj na 40. člen Zakona o državljanstvu, ko je 

pa očitno, kakšne narodnosti so bile osebe, ki so v skladu z dikcijo tega člena državljanstvo tako 

pridobile. Prvi odstavek 40. čl. Zakona o državljanstvu izrecno določa, da je državljan druge republike, 

ki je imel na dan plebiscita o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije dne 23.12.1990 

prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in je tukaj tudi dejansko živel, pridobil državljanstvo 

Republike Slovenije, če je v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona pri pristojnem upravnem 

organu podal vlogo za pridobitev takega državljanstva. Ker so torej izrecno omenjeni državljani druge 

republike, je očitno, da gre za osebe neslovenskega etničnega izvora, ki jim je Slovenija ob samem 

konstituiranju lastne državnosti s 13. členom ustavnega Zakona, ta pa se sklicuje na citirano določbo 

40. člena Zakona o državljanstvu ne le podelila somo državljanstvo, ampak jih je ipso iure napravila za 

ustanovitelje slovenske države. To je očitno glede na simultanost Ustavnega zakona Ustave in Zakona 

o državljanstvu. 

 

V situaciji torej, v kateri je že zakonodajalec iz navedenih razlogov predvidel, da je smotrna predhodna 

presoja referendumskega zakonodajnega postopka in v kateri je vsebina zahteve za referendum v 

neskladju s celo vrsto določb Ustave -- in še zlasti v situaciji, v kateri je vsebina take zahteve za 

referendum naperjena zoper najbolj temeljno izhodišče konstituiranja same slovenske države, je 

očitno, ne le da je Ustavno sodišče pristojno za predhodno presojo, ampak da je meritorno vsebina 

same zahteve za referendum protiustavna. 

 

V resnici bi si bilo težko zamisliti kaj bolj protiustavnega, kajti vsebina zahteve za referendum 

pravzaprav ne leti samo na somo Ustavo, ampak globje na sam proces konstituiranja slovenske 

države, katerega nasledek je pa bila tudi sama Ustava.  

 

 

dr. Boštjan M. Zupančič 

 

 


