
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

 
Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Fišerja 

 
 
1. Iz razlogov, ki jih bom na kratko navedel v nadaljevanju, sem glasoval proti prvim 
trem točkam odločbe v tej zadevi (razveljavitev nekaterih določb PoDZ ter odločitev, 
da ZPPCPEU ni bil razglašen in objavljen v skladu z Ustavo, zato ni začel veljati in se 
ne sme uporabljati). Pri tem v mojem gledanju na celotno zadevo ne gre samo za 
odločitev kot tako, temveč, in morebiti celo še bolj, za (posredno) sporočilo, ki ga je iz 
nje mogoče razbrati. 
 
Četrta točka te odločbe (o začetku njenega učinkovanja naslednji dan po vročitvi DZ) 
zame ni bila sporna, čeprav nikakor ni nepomembna. 
 
2. Že v svojem odklonilnem ločenem mnenju z dne 11. 6. 2001 k sklepu z dne 28. 5. 
2001 pod isto opr. št., s katerim se je US odločilo, da bo začelo postopek ugotavljanja 
morebitne neustavnosti nekaterih določb PoDZ ter ZPPCPEU, sem pojasnil, da se ne 
strinjam z začetkom postopka glede Zakona, saj pobudnica, po mojem prepričanju, za 
kaj takega nima pravnega interesa. K temu nimam kaj dodati in se na tedaj podano 
mnenje, kolikor je to še potrebno, sklicujem tudi tokrat. Njegova logična posledica je 
ta, da nisem mogel podpreti druge točke odločbe v tej zadevi. 
 
3. Lahko se strinjam z izhodiščno ugotovitvijo, da so določbe PoDZ, ki naj bi urejale 
položaj (bolje: položaje in to dokaj različne), ki nastanejo, potem ko je bil zakon v DZ 
sicer izglasovan ("sprejet"), pa so odprte možnosti za vložitev veta ali za vložitev pobud 
ali zahtev za razpis referenduma, neposrečene, nejasne in zlasti nepopolne. Toda to 
še ne pomeni, da so tudi neustavne z razlago, ki jo je v odločbi podprla večina. 
 
Ta izhaja iz stališča, da je treba določbe PoDZ razlagati tako, da se možnostim za 
(potencialno) naknadno poseganje v že sprejeto odločitev DZ (posebej imam v mislih 
seveda referendum, saj o vetu beseda tokrat - neposredno - ni tekla) vrata v vseh 
pogledih odpro čimbolj na široko. To naj bi bila Ustavi prijazna razlaga referenduma, 
tega izraza ljudske suverenosti par excellence. S tem se ne morem strinjati. 
 
Takšno stališče, po mojem, v prvi vrsti neutemeljeno, ne upošteva razmerja med 
pravilom in izjemo. Zakonodajni postopek ima svoj običajni, redni potek, ki se konča z 
izglasovanjem zakona v DZ, njegovo promulgacijo in objavo; nobene potrebe ni, da bi 
ga tu podrobneje opisoval. Ta je pravilo, ki velja za ogromno večino primerov. Vanj se 
le v posamičnih primerih in pod točno določenimi pogoji, torej kot izjema, lahko vpletejo 
suspenzivni veto DS ter različne zahteve ali pobude za razpis referenduma. Pravila in 
izjeme ni dopustno obravnavati na istem nivoju, kaj šele, da bi izjemi dajali kakršnokoli 
prednost. 
 
V DZ se je v preteklosti izoblikovala praksa, kako obravnavati zahteve ali pobude za 
razpis referenduma, še posebej tiste, ko naj bi se referendum razpisal na zahtevo 
najmanj štirideset tisoč volivcev. Ta morebiti ni bila idealna (seveda gre za evfemizem, 
saj je povzročila kar nekaj sporov, od katerih so nekateri končali pred US) in bi jo bilo 
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mogoče izboljšati. Kljub temu je bila po moji oceni sprejemljiva, saj je spoštovala 
pravilno razmerje med pravilom in izjemo. V nikakor ne idealno ureditev je vnesla 
zadostno stabilnost in predvidljivost ter ji tudi zaradi tega ni mogoče očitati 
protiustavnosti. 
 
4. Z odpiranjem in poudarjanjem možnosti za poseganje v zakonodajni proces, do 
katerih pride šele potem, ko je bil zakon že izglasovan v DZ, se spreminja fiziognomija 
tega postopka. Že ob obravnavanju veta, ki ga lahko vloži DS, je bila odklonjena 
razlaga, ki bi pripeljala do tega, da bi odločanje v nadaljevanju pomenilo nekakšno 
četrto fazo zakonodajnega postopka. Toda ta nevarnost nikakor ni edina: na široko 
odprta vrata za poseganje v enkrat že izglasovani zakon z referendumskim 
odločanjem, lahko povzroči povsem podobne posledice. Z odločitvijo, s katero se ne 
morem strinjati, so se odprle skoraj neslutene možnosti novih kombinacij za poseganje 
v sprejeti zakon, ki delajo situacijo potencialno docela nepregledno in težko obvladljivo. 
 
Za parlamentarno delo ni dobro, če se pozornost, ki bi morala biti skoncentrirana 
predvsem na faze nastajanja zakona, na delo v telesih parlamenta ter na razpravo in 
odločanje o njem v običajnem zakonodajnem postopku, prenaša na možnosti vpliva 
na sprejeto odločitev in extremis. Referendum je grobo orodje, ki vse potrdi ali vse 
izniči, ničesar pa ne more vsebinsko oblikovati ali spremeniti, medtem ko mora biti 
parlamentarno odločanje kreativno delo z izostrenim občutkom za pretanjeno 
razlikovanje vselej, kadar je to potrebno. 
 
5. Možnost širokega referendumskega poseganja v zakon, ki je bil v DZ že izglasovan, 
zakonodajni postopek še dodatno zapleta in podaljšuje. V tem primeru se je treba 
povprašati po racionalnih mejah takšnega poseganja. Ni dvoma, da je zakonodajni 
postopek izjemno pomemben postopek, ki, ne samo, da mora biti natančno določen, 
temveč mora biti tudi ustrezno strukturiran, da lahko pridejo do izraza različne ideje, 
pomisleki in ugovori, pa tudi načelno nasprotovanje npr. opozicije. Toda na koncu je 
odločitev vendarle treba sprejeti in če je postopek, po katerem pridemo do nje, preveč 
zapleten, postane parlament neučinkovit, njegova poglavitna funkcija (sprejemanje 
predpisov) pa ogrožena. 
 
6. Referendum ima pomemben in poudarjen položaj v našem pravnem redu, vendar z 
njegovim pomenom, po drugi strani ne gre pretiravati ali ga celo absolutizirati. To še 
toliko bolj, če se zavedamo, da je njegova ureditev predmet številnih kritik. Težko je 
sprejemljivo, vsaj zame, da je za pobudo za začetek zbiranja podpisov za razpis 
referenduma dovolj vsega dvesto podpisov volivcev. Že samo s pravočasnim 
obvestilom o svoji nameri pobudnik za ne tako kratek čas zaustavi uveljavitev zakona. 
Dalje, dejstvo je, da nobeno vprašanje a priori ni izvzeto iz možnosti referendumskega 
odločanja, kar je odločno pretirano, za moderno državo, ki hoče (mora) biti učinkovita, 
skorajda samomorilsko. Prav tako v mojem videnju referenduma ne bi bilo prav nič 
narobe, če bi bil za veljavno odločanje predviden kvorum volivcev, ki se morajo 
udeležiti glasovanja, ali pa predpisana večina, ki referendum lahko izglasuje. Skratka, 
veljavna ureditev referendumskaga odločanja ne vsebuje nujno potrebnih kavtel, ki bi 
preprečevale špekulativno uporabo referenduma. Konec koncev je svoj lonček v 
kontroverzno problematiko referenduma (ne vselej posrečeno) v preteklosti pristavilo 
tudi US samo. 
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Zaradi vsega tega me ne bi preveč presenetilo, če bi se pojavile ideje, po katerih je 
referendum prej sredstvo za motenje in oviranje zakonodajnega odločanja ali nadaljnja 
možnost za pritisk na zakonodajalca, kakor pa institut za izražanje pristne ljudske volje. 
Ne bi mi bilo prav, če bi se to zgodilo s sklicevanjem, pa čeprav posrednim, na odločitev 
US. 
 
Čeprav se na prvi pogled zdi, da s široko možnostjo uporabe referendum pridobiva na 
svojem pomenu in moči, temu v resnici ni tako. Institut referenduma izgublja na 
kredibilnosti z vsakim primerom, ko se pojavijo resni pomisleki, da v resnici sploh ni bil 
predlagan ali uporabljen za to, da bi volivci na njem o čemerkoli zares odločili, temveč 
zato, da bi z grožnjo z referendumom ali s katero od nadaljnjih stopničk v tem postopku, 
izvajali pritisk na zakonodajalca ali mu metali polena pod noge. 
  

dr. Zvonko Fišer 


