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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi SDSS in podpisnikov pobude za vložitev 

zahteve za razpis referenduma o predlogu Zakona o volitvah poslank in poslancev na seji dne 11. 

aprila 1996 

 

s k l e n i l o : 

 

Ustavna pritožba SDSS in podpisnikov pobude za vložitev zahteve za razpis referenduma o predlogu 

Zakona o volitvah poslank in poslancev zoper posamični akt št. 005-02/96-4/1 z dne 7.3.1996, s 

katerim je predsednik Državnega zbora odločil, da o pobudi SDSS za razpis referenduma ne obvesti 

ministrstva, pristojnega za vodenje evidence volilne pravice, in da ne določi roka za zbiranje podpisov 

za zahtevo za razpis referenduma, se zavrže. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

A. 

 

1. Pritožniki navajajo, da je dne 29.2.1996 SDSS (v nadaljevanju: SDSS) vložila v zakonodajni 

postopek predlog Zakona o volitvah poslank in poslancev in da je dne 5.3.1996 predsednika 

Državnega zbora (v nadaljevanju: DZ) obvestila o pobudi volilcem za zbiranje podpisov za predhodni 

zakonodajni referendum o navedenem zakonu. Obvestilu je priložila tudi 225 podpisov volilcev na 

posebnem seznamu. 

 

Po navedbah pritožnikov predsednik DZ "v nasprotju z določili 13. člena Zakona o referendumu in 

ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) v treh dneh po prejemu obvestila o pobudi volilcem (...) ni 

določil roka za zbiranje podpisov, ampak je z aktom št. 005-02/96-4/1 z dne 7.3.1996 odločil, da niso 

izpolnjeni procesni pogoji za začetek zbiranja podpisov in s tem oblastno odločil o pravici pobudnikov". 

Predsednik DZ, navajajo pritožniki, je "odločil tudi, da bo določil rok, ko bo končan zakonodajni 

postopek v zvezi s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni 

zbor". 

 

2. Pritožniki zatrjujejo, da predsednik DZ za tako odločitev po Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi 

(v nadaljevanju: ZRLI) nima nobenih pooblastil. Navajajo tudi, da je po njihovem mnenju navedeno 

odločitev predsednika DZ mogoče šteti za posamičen akt v smislu 50. člena Zakona o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS). Pritožniki navajajo, da je z izdajo 

posamičnega akta, ki vsebuje oblastno odločitev, predsednik DZ nastopil kot državni organ, čeprav mu 

Ustava in zakon tega položaja ne priznavata. 

 

3. Pritožniki zatrjujejo, da so bile z očitno kršitvijo ZRLI, ki jo je z navedenim aktom storil predsednik 

DZ, kršene njihove ustavne pravice - pravica do neposrednega sodelovanja pri upravljanju javnih 

zadev (44. člen Ustave) in pravica do vlaganja peticij in drugih pobud splošnega pomena (45. člen 

Ustave). Pritožniki navajajo, da je z napadenim aktom predsednik DZ očitno kršil tudi 90. člen Ustave, 

ki med drugim določa, da mora DZ razpisati referendum, katerega izid je zanj zavezujoč, če to zahteva 

40.000 volilcev. 

 

4. Ustavno sodišče je na podlagi četrtega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni 

listRS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) s sklepom treh sodnikov z dne 22.3.1996 ustavno pritožbo 

sprejelo v obravnavo. 
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5. Predsednik DZ v odgovoru navaja, da po njegovem mnenju za kršitev ustavne pravice sploh ne gre, 

poleg tega pa da ni podana nevarnost nepopravljivih posledic, saj v času, ki bi omogočil izvedbo 

letošnjih volitev po novem volilnem sistemu, ni mogoče izvesti referenduma in sprejeti nove volilne 

zakonodaje. 

 

Predsednik DZ navaja, da je neutemeljeno in preuranjeno stališče o tem, da je preprečil zbiranje 

podpisov v podporo zahtevi za razpis referenduma in da je s tem s svojim aktom oblastno odločil brez 

pooblastila v zakonu. Navaja, da je le ravnal tako, kot mu nalaga 174. člen Poslovnika, in pri tem 

upošteval tudi dotedanjo prakso v takih primerih. Meni, da s tem ni onemogočil izvrševanja ustavnih 

pravic. "Ravnanje po Poslovniku v zvezi z zahtevanimi procesnimi pogoji nikakor še ne posega v 

samo ustavno oziroma zakonsko pravico, ki bo uresničena, ko bodo izpolnjeni ti procesni pogoji." 

 

Predsednik DZ navaja, da so pobude in zahteve in vse aktivnosti v zvezi z referendumom glede 

posameznih vprašanj logično in smiselno neizbežno povezane z zakonodajnim postopkom glede 

tistega zakonskega predloga, ki se povezuje z referendumskim vprašanjem. Iz tega izhaja po 

njegovem mnenju tudi neločljiva povezanost med vsebino oziroma zahtevami ZRLI in določbami o 

zakonodajnem postopku, ki so stvar Poslovnika DZ. Določbe 13. člena ZRLI, meni pobudnik, ni 

mogoče obravnavati izolirano. Pri tem se sklicuje tudi na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-266/95 z 

dne 20.11.1995. 

 

Predsednik DZ navaja, da so 13. in 17. ter 18. člen ZRLI med seboj povezani . Meni, da se zahteva za 

razpis referenduma (v katerikoli fazi) lahko obravnava le v zvezi z zakonskim predlogom, ki je v 

zakonodajnem postopku. Meni, da bi bilo "povsem nesmiselno razpisovati in izvajati referendum ne 

glede na zakonodajni postopek oziroma ne glede na to, ali je zakon sploh predložen oziroma ne glede 

na možnost, da zakona, ki ga zadeva referendumsko vprašanje, sploh ne bo v postopku oziroma ob 

možnosti, da bo predložen v drugačnem besedilu in z drugačnimi rešitvami." Meni, da se v 17. členu 

ZRLI pobuda nedvoumno veže na predlog zakona, ki je v zakonodajni proceduri. Edina smiselna 

razlaga je po njegovem mnenju, da se predhodni zakonodajni referendum pripravlja in izvaja le ob 

konkretnem zakonskem predlogu in v okviru zakonodajnega postopka - vendar še pred končnim 

sprejetjem zakona. Argument a contrario pri razlagi prvega odstavka 17. člena ZRLI po njegovem 

mnenju ne pride v poštev. 

 

Predsednik DZ meni, da so tudi pobudniki v pobudi za zbiranje podpisov izrazili željo za povsem jasno 

povezavo z zakonskim predlogom, ki je bil poslan v zakonodajni postopek, saj so referendumska 

vprašanja navezali na ta predlog. 

 

Predsednik DZ iz vsega navedenega sklepa, "da obravnavana pobuda oziroma zahteva za razpis 

referenduma deli usodo tega predloga zakona v okviru zakonodajnega postopka". 

 

Predsednik DZ meni, da predlog Zakona o volitvah poslank in poslancev ni bil predložen DZ v smislu 

prvega odstavka 17. člena ZRLI. Meni, da je logično sklepati, da se zakonodajni postopek začne, ko 

predsednik DZ, če ni procesualnih ovir oziroma so te odpravljene, dostavi predlog zakona poslancem, 

Državnemu svetu in drugim (177. člen Poslovnika) - na to so vezani tudi roki v zakonodajni proceduri. 

Pojem "dodelitev" zakonskega predloga se ne nanaša le na dodelitev delovnemu telesu, temveč ima 

širši pomen, meni predsednik DZ. Predsednik DZ v odgovoru razlaga namen določbe četrtega 

odstavka 174. člena Poslovnika - njen namen je v tem, da se prepreči položaj, ko bi DZ hkrati 

obravnaval več zakonskih predlogov s protislovnimi rešitvami. 

 

Predsednik DZ nadalje navaja, da 174. člen Poslovnika DZ ne prikrajšuje predlagateljev zakonov v 

njihovih ustavnih pravicah, da predlagajo zakone. Navaja tudi, da doslej predlagatelji zakonov niso 

vztrajali pri "prehitevanju" zaporedja vloženih zakonskih predlogov, temveč so počakali, da je 

procesna ovira odpadla, oziroma so poskušali uveljaviti svoje predloge z vlaganjem amandmajev. V 

obravnavanem primeru, navaja predsednik DZ, bi bilo možno procesno oviro odstraniti tako, da bi 

predlagatelji zahteve za razpis referenduma dosegli umik prvotno vloženega zakona, ali pa tako, da bi 

zahtevo za razpis referenduma predstavili tako, da bi jo "vezali na materijo volitev, ki jo prav tako 

obravnava poprej vloženi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni 

zbor". 
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Predsednik DZ na tej podlagi sklepa, da pritožniki niso bili prizadeti v svojih pravicah, saj bi "ob 

upoštevanju nakazanih možnosti lahko izbrali pravilne in poslovniško nesporne poti". 

 

Predsednik DZ zastavlja vprašanje, ali naj bi tudi v primeru nerazumljive, očitno protiustavne ipd. 

zahteve moral sprožiti zbiranje podpisov. Meni, da v takšnem primeru tega ne bi smel storiti, saj bi 

zbiranje podpisov šlo v prazno in bi volilce zavajalo. 

 

Predsednik DZ tudi meni, da ni mogoče šteti, da bi nadaljnje izvrševanje odločitve predsednika DZ, da 

ne ravna v skladu s četrtim odstavkom 13. člena ZRLI, povzročilo nepopravljive posledice, saj 

referenduma ni mogoče izvesti v roku, ki bi omogočal sprejem nove volilne zakonodaje. 

 

6. Ustavni pritožbi je priložen akt predsednika DZ št. 005- 02/96-4/1 z dne 7.3.1996. V njem 

predsednik DZ obvešča vlagatelja pobude, da bo rok za zbiranje podpisov za zahtevo za razpis 

referenduma določil, "ko bodo izpolnjeni pogoji" - ko bo končan zakonodajni postopek v zvezi s 

predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor. Pri tem se sklicuje 

na priloženo mnenje Sekretariata DZ za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljevanju: Sekretariat). 

Po mnenju Sekretariata ni mogoče šteti, da je predlog zakona predložen DZ v smislu prvega odstavka 

17. člena ZRLI, če je v zakonodajnem postopku že zakon z enako oziroma podobno vsebino. 

 

To naj bi bilo ugotovljeno že ob podobni pobudi poslancev Štefana Matuša in Marjana Poljšaka 

volilcem za vložitev zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s 40. členom 

Zakona o državljanstvu. Po mnenju Sekretariata, na katero se opira predsednik DZ, je pobuda SDSS 

formalno pomanjkljiva in je "ni mogoče aktivirati oziroma ni mogoče razpisati zbiranja podpisov volilcev 

za podporo zahtevi za razpis referenduma vse do takrat, dokler ne bo izpolnjen pogoj iz četrtega 

odstavka 174. člena Poslovnika DZ (Uradni list RS št. 40/93 in 80/94), t.j., dokler ne bo končan 

zakonodajni postopek o navedenen predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah 

v Državni zbor". Sekretariat navaja, da bi v primeru drugačne razlage ZRLI in Poslovnika DZ "lahko 

prišlo do nesprejemljivih situacij v zakonodajnem postopku". Sekretariat v mnenju navaja tudi nekatere 

pomisleke glede vsebine pobude (oblikovanje referendumskega vprašanja, skladnost njegove vsebine 

z Ustavo). 

 

7. Referendumsko vprašanje se nanaša na predlog Zakona o volitvah poslank in poslancev, ki so ga 

dne 29.2.1996 Državnemu zboru poslali v obravnavo in sprejem štirje poslanci - člani poslanske 

skupine SDSS. Predsednik DZ je dne 4.3.1996 vlagatelje obvestil, da je "na podlagi četrtega odstavka 

174. člena Poslovnika DZ zadržal dodelitev predloga zakona, ki (so) ga DZ predložili v obravnavo dne 

29.2.1996". 

 

B. 

 

8. ZRLI v 11. in 12. členu določa, da lahko Državni zbor razpiše referendum na svojo pobudo (predlog 

za razpis lahko da vsak poslanec), mora pa ga razpisati na zahtevo tretjine poslancev, Državnega 

sveta ali 40.000 volilcev. 

 

V 13. členu določa ZRLI, da lahko da pobudo volilcem za vložitev zahteve vsak volilec, politična 

stranka ali drugo združenje državljanov. Pobudnik obvesti o pobudi predsednika DZ. Pobuda mora 

vsebovati opredeljeno zahtevo v skladu s 14. členom ZRLI (jasno izraženo referendumsko vprašanje) 

in mora biti podprta s podpisi najmanj dvesto volilcev na seznamu, ki vsebuje v zakonu zahtevane 

osebne podatke podpisnikov. 

 

Četrti odstavek 13. člena ZRLI določa, da predsednik DZ obvesti o dani pobudi najpozneje v treh dneh 

po prejemu pobude ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, in določi rok, v katerem 

se zbirajo podpisi volilcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. 

 

V prvem odstavku 17. člena ZRLI je določeno, da se predlog poslanca oziroma zahteva za razpis 

referenduma lahko vloži od dneva, ko je predlog zakona predložen Državnemu zboru, do začetka 

tretje obravnave predloga zakona. V drugem odstavku 17. člena je določeno, da se določi rok za 
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zbiranje podpisov v trajanju 45 do 60 dni, če je pobuda za vložitev zahteve dana pred začetkom prve 

obravnave predloga zakona. Če je dana pozneje, se določi rok 30 do 45 dni. 

 

9. Poslovnik Državnega zbora določa v tretjem odstavku 174. člena, ki je uvodni člen oddelka 

"Zakonodajni postopek": "Predlog zakona pošlje predlagatelj predsedniku DZ." V četrtem odstavku 

174. člena pa določa, da predsednik DZ zadrži dodelitev predloga zakona, če še ni končan 

zakonodajni postopek o predlogu zakona z enako ali podobno vsebino, in o tem obvesti predlagatelja. 

 

10. Ustavno sodišče je na seji ocenilo, da je potrebno ponovno ugotoviti, ali so podane procesne 

predpostavke za odločanje o ustavni pritožbi. ZUstS določa v 51. členu, da se lahko ustavna pritožba 

vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. 

 

Izjemoma lahko po drugem odstavku istega člena Ustavno sodišče pred izčrpanjem izrednih pravnih 

sredstev odloča o ustavni pritožbi, če je zatrjevana kršitev očitna in če bi z izvršitvijo posamičnega 

akta nastale za pritožnika nepopravljive posledice. 

 

Ti dve predpostavki sta predpisani kumulativno in le izkazan obstoj obeh predpostavk je lahko podlaga 

za izjemno odločanje Ustavnega sodišča pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev. Čeprav je bila 

ustavna pritožba že sprejeta s sklepom treh sodnikov, je Ustavno sodišče ocenilo, da je mogoče na 

seji ponovno odločati o obstoju procesnih predpostavk. 

 

Tudi v običajnem postopku preizkusa ustavne pritožbe pred senatom (ne v izjemnem postopku na 

podlagi drugega odstavka 51. člena ZUstS) bi se lahko zgodilo, da bi senat (ali namesto njega trojica 

sodnikov po četrtem odstavku 55. člena ZUstS) štel procesne predpostavke, npr. izčrpanost pravnih 

sredstev, za izpolnjene, in bi ustavno pritožbo sprejel v obravnavo - sodišče pa bi bilo glede tega 

drugačnega mnenja in ne bi meritorno odločilo o ugoditvi ali neugoditvi ustavni pritožbi, ampak bi jo iz 

procesnih razlogov zavrglo (čeprav taka možnost v členih 56 - 60 ZUstS izrecno ni omenjena). Še 

toliko bolj je taka odločitev nujna takrat, kadar sodišče drugače od senata (ali trojice sodnikov) presodi 

podanost procesnih predpostavk za izjemno odločanje po drugem odstavku 51. člena ZUstS, saj je 

ena od dveh takih predpostavk ocena o očitnosti zatrjevane kršitve, torej v bistvu že anticipirana 

presoja meritornega vprašanja. Če podanosti te predpostavke celotno sodišče ne bi moglo (smelo) 

drugače presoditi kot poprej senat (ali trojica sodnikov), bi to pomenilo. da je preliminarna presoja 

trojice sodnikov s tem vnaprej omejila prosto presojo in svobodo odločanja preostalih sodnikov, kar bi 

bilo seveda nevzdržno. 

 

Drugačno pojmovanje (da sklep senata ali trojice sodnikov že zavezuje sodišče k temu, da lahko 

sprejme samo še tako ali drugačno meritorno odločitev, ne pa več procesnega sklepa o zavrženju 

zaradi neizpolnjenosti procesnih predpostavk) ne upošteva tega, da je senatna odločitev (ali odločitev 

trojice sodnikov) o sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo le odločitev v posebnem postopku 

(preliminarnega) preizkusa ustavne pritožbe (urejenega v členih 54 in 55 ZUstS), katerega ustavni in 

zakonski smisel je zgolj v tem, da se ustavno sodišče kot celota v tej prvi fazi postopka razbremeni 

odločanja o množici ustavnih pritožb in da se to breme porazdeli na tri tričlanske senate. 

 

Odločitve teh senatov zato za sodišče kot celoto niso vsebinsko zavezujoče niti, kadar je bila z njimi 

ustavna pritožba zavržena ali ne sprejeta v obravnavo (ker namreč lahko katerikoli trije sodniki v 15 

dneh sprejmejo drugačno odločitev), niti, kadar je bila z njimi (ali s sklepom trojice) ustavna pritožba 

sprejeta v obravnavo. Tak sprejem v obravnavo zavezuje sodišče kot celoto le k temu, da mora 

ustavno pritožbo obravnavati - ne pa k temu, da npr. o obstoju procesnih predpostavk ne bi smelo 

presoditi drugače kot poprej senat ali trojica sodnikov. 

 

Tudi sicer je treba v postopku pred Ustavnim sodiščem upoštevati splošno uveljavljeno procesno 

načelo, da mora sodišče paziti na obstoj procesnih predpostavk ves čas postopka (v civilnem 

pravdnem postopku in v kazenskem postopku mora na primer pritožbeno sodišče paziti na absolutne 

bistvene kršitve postopka, med katerimi so tudi kršitve v zvezi z obstojem nekaterih procesnih 

predpostavk, po uradni dolžnosti). 

 

V zvezi z vprašanjem dopustnosti drugačne plenarne odločitve o obstoju procesnih predpostavk v 

izjemnem odločanju po drugem odstavku 51. člena ZUstS je treba opozoriti še na to, da ta določba ni 
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uvrščena med določbe o posebnem postopku preizkusa ustavne pritožbe (54. in 55. člen ZUstS), 

ampak med splošne določbe o postopku z ustavno pritožbo in da omenjena določba tudi ne govori o 

izjemnem "sprejemu v obravnavo" (po senatu ali trojici sodnikov), ampak o izjemnem "odločanju o 

ustavni pritožbi." 

 

Poudariti je treba tudi, da procesna predpostavka za izjemno odločanje po drugem odstavku 51. člena 

ZUstS "če je zatrjevana kršitev očitna" ni isto kot tako imenovana ugotovitev prima facie (na prvi 

pogled). "Očiten" pomeni takšen, ki ga ni mogoče ovreči ali omajati niti po vsestranskem preizkusu, 

ker vse okoliščine, zdrava pamet in vse izkušnje, brez dokazovanja in brez možnosti nasprotnega 

utemeljevanja izključujejo vsako možnost drugačnega sklepa. Prima facie pa pomeni takšen, kakršen 

se ugotovi na prvi pogled, še ne dovolj zanesljivo: verjetno izkazan. Da izjemna interventna pristojnost 

Ustavnega sodišča ne more temeljiti na površnem vtisu o kršitvi, izhaja iz besedila in iz logike drugega 

odstavka 51. člena ZUstS. 

 

Brž ko očitnost kršitve ni izkazana (ker ni izključena vsaka razumna možnost drugačnega sklepa), 

enega od nujnih pogojev za izjemno intervencijo Ustavnega sodišča pred izčrpanjem drugih pravnih 

sredstev ni. Smisel ureditve, po kateri Ustavno sodišče lahko odloča šele po izčrpanju vseh drugih 

pravnih sredstev, je namreč - enako tudi v primerljivih tujih pravnih ureditvah - med drugim tudi v tem, 

da bo v težkih ustavnopravnih vprašanjih ustavno sodišče kot zadnji razsodnik pri svojem odločanju 

razpolagalo tudi s kompletno argumentacijo rednih sodišč, da bi se s tem omogočila kar največja 

zanesljivost njegove presoje. 

 

11. Ustavno sodišče je ocenilo, da zatrjevana kršitev ni očitna. V razpravi na seji so bili izraženi 

argumenti, na podlagi katerih bi se dalo sklepati, da kršitve sploh ni. Ti argumenti so zlasti naslednji: 

 

- Določba prvega odstavka 17. člena ZRLI je nejasna, saj iz dikcije (zlasti drugega in tretjega odstavka 

tega člena, ki izrecno govorita o pobudi) ni razvidno, ali se določba prvega odstavka tega člena 

nanaša le na zahtevo za razpis predhodnega referenduma ali pa tudi na pobudo volivcem za vložitev 

zahteve za razpis referenduma  

 

- sam prvi odstavek pa na trenutek predložitve predloga zakona Državnemu zboru izrecno veže ne le 

vložitev formalne zahteve, ampak tudi vložitev predloga posameznega poslanca, ki mora prav tako 

najprej zbrati še najmanj 29 sopodpisnikov, preden iz predloga postane zahteva.  

 

- Določbo četrtega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora je mogoče razumeti tudi tako, da 

predlog zakona ni predložen Državnemu zboru (da se zakonodajni postopek torej ne začne), dokler 

predsednik Državnega zbora ne dodeli predloga zakona delovnim telesom po 178. členu ter 

poslancem, Državnemu svetu in Vladi po 177. členu Poslovnika. 

 

- Določbo drugega odstavka 17. člena ZRLI, kolikor ureja primer, ko je pobuda "dana pred začetkom 

prve obravnave predloga zakona", je mogoče razumeti tako, da se to nanaša na čas med vložitvijo 

predloga zakona v zakonodajni postopek (po 177. in 178. členu v zvezi s 174. členom Poslovnika) in 

začetkom prve obravnave (kar po nadaljnjih členih Poslovnika pomeni le obravnavo na plenumu DZ in 

ne tudi poprej v okviru delovnih teles itd.). 

 

- Predsednik DZ se je pri ravnanju oprl na ustaljeno prakso Državnega zbora. V primeru nejasnih 

poslovniških ali zakonskih določb pa je tudi taka praksa lahko podlaga za odločanje predsednika, ki je 

skušal z uporabo ZRLI in poslovnika DZ preprečiti kasnejše nerazrešljive zagate v zakonodajnem 

postopku (zlasti v primeru kopičenja zahtev po izvedbi referenduma o vsebini istega zakona). 

 

V razpravi na seji Ustavnega sodišča pa so bili Izraženi tudi argumenti v prid sklepanju, da je bilo 

ravnanje predsednika DZ nezakonito. Ti argumenti so zlasti naslednji: 

 

- Določba prvega odstavka 17. člena govori o zahtevi v vsebinskem smislu, torej se ne nanaša tudi na 

pobudo. - Trenutek, ko je predlog zakona predložen v smislu prvega odstavka 17. člena, ni odvisen od 

tega, ali obstaja procesna ovira za obravnavanje predloga iz četrtega odstavka 174. člena Poslovnika 

DZ. 
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- Ne drži, da interpretacija prvega odstavka 17. člena ZRLI, na katero se sklicuje predsednik DZ, 

rešuje zaplete, ki lahko nastanejo zaradi kopičenja referendumskih pobud oziroma zahtev. 

 

Vprašanje, ali je predsednik DZ kršil ustavno pravico vlagateljev ustavne pritožbe, je torej zapleteno 

pravno vprašanje, ki zahteva poglobljeno obravnavo. O tem, ali je bila kršitev storjena ali ne, bo v 

upravnem sporu, ki so ga pritožniki že sprožili, v okviru odločanja o zakonitosti izpodbijanega akta 

odločalo Vrhovno sodišče. 

 

12. Ustavno sodišče je ocenilo, da tudi v primeru, če bi bila podana očitna kršitev, ni izkazano, da bi 

nastale za pritožnike nepopravljive posedice, kar je druga, kumulativno predpisana procesna 

predpostavka za izjemno odločanje o ustavni pritožbi pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev. 

Pobuda volilcem za razpis referenduma je bila vložena prepozno, da bi bila možna izvedba 

referenduma, nato pa v primeru uspešnega referenduma še zakonodajni postopek, tako da bi lahko 

nov zakon predstavljal podlago za predstoječe volitve v Državni zbor. Treba je namreč upoštevati, da 

je za sprejem zakona v volilnem sistemu treba doseči na podlagi določbe četrtega odstavka 80. člena 

Ustave dvotretjinsko večino vseh poslancev v Državnem zboru - pa tudi ne glede na to je za 

parlamentarno demokracijo zakon o volilnem sistemu tako ključnega pomena, da bi bil lahko ustavno 

sporen referendum o bistvenih spremembah volilnega sistema v času tik pred volitvami, ko parlamentu 

ne bi ostalo dovolj časa za normalno in dovolj pretehtano odločanje o morebitnih različnih možnih 

načinih vgraditve referendumsko sprejete odločitve v celovit in konsistenten volilni sistem. Zakon, ki 

ureja volilni sistem v Državni zbor, seveda ureja in bo moral tudi v bodoče urejati tudi vprašanja, ki jih 

referendumsko vprašanje ne zajema, tako da tudi vezanost Državnega zbora na izid referenduma ne 

predstavlja zagotovila, da bo zakon, ki ureja volilni sistem tudi dejansko in brez zapleta v kratkem času 

sprejet. 

 

C. 

 

13. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstvaka 55. člena ZUstS v sestavi: 

predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. 

Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je 

sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali sodniki Jambrek, Jerovšek, Šturm in Zupančič, 

ki so napovedali odklonilna ločena mnenja. Sodnik Krivic je napovedal pritrdilno ločeno mnenje. 

 

 

P r e d s e d n i k 

dr. Tone Jerovšek 


