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1. V tej zadevi sem glasoval za sprejem pobude za začetek postopka za oceno 
ustavnosti 3. odst. 292. čl. in za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. odst. 254. čl. 
PoDZ, ker se strinjam s stališčem večine, da utegneta ti dve določbi onemogočati 
izvrševanje ustavno zagotovljene pravice do referenduma in ker so izpolnjene 
procesne predpostavke za ta postopek. 
Pač pa se z večino nisem mogel strinjati glede ostalih točk sklepa z dne 28. 5. 2001, 
zlasti ne s sprejemom pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti ZPPCPEU, 
ter za zadržanje izvrševanja uvodoma navedenih določb poslovnika in izpodbijanega 
zakona. 
 
2. Ključno vlogo pri moji odločitvi je igralo stališče, da pobudnica Nova stranka, po 
mojem prepričanju, nima pravnega interesa za izpodbijanje ZPPCPEU. Po stališču US 
mora biti interes predlagatelja praven, konkreten in neposreden. V primeru, ki ga je 
imelo sodišče pred seboj, ta interes, po mojem mnenju, ni neposreden, kajti z 
uspešnim izpodbijanjem zakona se mora njegov pravni položaj spremeniti. Interes 
mora namreč obstajati glede na položaj predlagatelja v predpisu ali glede predpisa, ki 
ga izpodbija; postopek sprejemanja predpisa pa ne sodi vanj. 
V obravnavanem primeru je prima facie očitno, da pobuda tem kriterijem ne ustreza, 
kajti ZPPCPEU se prav v ničemer ne nanaša na pobudnika (če pri tem upoštevamo 
tudi obe predhodni odločitvi US št. U-I-55/01 in U-I-80/01 o zavrženju pobud oz. 
predlogov za izpodbijanje istega zakona). Tega se, konec koncev, zaveda predlagatelj 
sam, ki je zato svoj pravni interes poskušal navezati na kršitve postopka, do katerih 
naj bi prišlo pri sprejemanju zakona in ki se, o tem ni dvoma, nanašajo nanj. 
 
3. Ta preskok pri obravnavanju pravnega interesa se je zdel dopusten tudi večini v US, 
ki je pobudo sprejela. Toda s tem pravni interes pobudnika ni več neposreden, temveč 
je postal posreden, kajti do njega pridemo šele prek domnevne kršitve postopka pri 
sprejemanju predpisa. Po mojih ugotovitvah se US doslej še nikoli ni tako jasno 
postavilo na stališče, da lahko kršitev v postopku sprejemanja predpisa zasnuje 
pobudnikov pravni interes tudi za izpodbijanje predpisa samega. Pri tem sodišče ni 
povedalo povedalo prav veliko o tem, kdaj, pod kakšnimi pogoji, zakaj in kakšna kršitev 
postopka pri sprejemanju predpisa lahko zasnuje pravni interes za izpodbijanje 
predpisa (glede katerega, ponavljam, pobudnik takšnega interesa zagotovo nima). 
Zadovoljilo se je z dokaj apodiktično trditvijo, po kateri "Pobudnica, ki izpodbija določbo 
PoDZ in zatrjuje, da je v nasprotju z Ustavo, ker onemogoča učinkovito uresničevanje 
z Ustavo zagotovljene pravice do referenduma, zato izkazuje pravni interes tudi za 
izpodbijanje predpisa, ki je bil sprejet in uveljavljen ob uporabi navedene določbe 
PoDZ" (zadnji del 3. tč. obrazložitve sklepa). Očitno je poskusilo pomanjkljivost glede 
neposrednosti pravnega interesa premostiti z naslonitvijo na hudo kršitev (to je na 
kršitev Ustave) v postopku sprejemanja predpisa, ki ne more nadomestiti sicer 
zahtevane kvalitete pravnega interesa. S tem je precedenčno nevarno in, po mojem, 
brez prave potrebe, na široko odprlo vrata za podobne pobude v tej smeri. 
Kršitev postopka pri sprejemanju prepisov je lahko razmeroma veliko, od razmeroma 
nepomembnih do zelo hudih. Ni mogoče zanikati, da gre v konkretnem primeru 
domnevno za kršitev ustavne pravice pobudnika, da poskusi zakon spodbiti z 
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referendumom, kar bi na prvi pogled dajalo njegovi pobudi večjo težo. Ne glede na 
poudarjeni položaj, ki ga ima referedum v našem pravnem redu, sam domnevni kršitve 
pravice do referenduma ne dajem takšne teže, da bi lahko sama zase zasnovala 
(neposredni) pravni interes za izpodbijanje predpisa tudi tistemu predlagatelju, ki 
takšnega interesa sicer nima. Povsem nekaj drugega bi bilo, če bi takšno kršitev 
zatrjeval in izkazoval tisti, na katerega se zakon neposredno nanaša. Zato še vedno 
vztrajam na stališču, da mora biti pravni interes predlagatelja tudi neposreden; ker ta 
v obravnavanem primeru ni takšen, bi bilo treba pobudo v tem delu zavreči. 
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