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Na podlagi drugega odstavka 54. člena Poslovnika Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98) izdaja Ustavno sodišče naslednje 
  

Tiskovno sporočilo o  
odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-104/01 z dne 14. 6. 2001 

  
Ustavno sodišče je odločilo, da se razveljavijo določbe drugega odstavka 254. člena, 
tretjega odstavka 292. člena in dela drugega stavka drugega odstavka 292. člena 
Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popr., 28/96, 
26/97, 46/2000, 3/01, 9/01 in 13/01 - v nadaljevanju PoDZ), ki določajo, da se zakon 
takoj pošlje v razglasitev v primeru, če Predsednik Državnega sveta obvesti 
Predsednika Državnega zbora, da Državni svet ne bo obravnaval besedila sprejetega 
zakona, in v primeru, če je po zahtevi Državnega sveta, da Državni zbor ponovno 
odloča o zakonu, zakon pri ponovnem odločanju Državnega zbora sprejet. Nadalje je 
Ustavno sodišče odločilo, da Zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na 
cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru 
Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln 
(Uradni list RS, št. 13/01 - v nadaljevanju ZPPCPEU) ni bil razglašen in objavljen v 
skladu z Ustavo, zato ni začel veljati in se ne sme uporabljati. Glede tega je določilo 
tudi način izvršitve svoje odločitve. Ustavno sodišče je odločilo, da odločba začne 
učinkovati naslednji dan po vročitvi Državnemu zboru. (povzetek odločitve) 
 
Pobudnica Nova stranka in nasprotni udeleženec Državni zbor Republike Slovenije se 
strinjata v tem, da veljavna zakonska ureditev referenduma ne vsebuje posebnih 
določb, ki bi urejale vprašanje, kako teče rok za vložitev pobude oziroma zahteve za 
razpis naknadnega zakonodajnega referenduma v primeru, če Državni svet vloži 
suspenzivni (odložni) veto. Njuni stališči pa si nasprotujeta glede interpretacije veljavne 
ureditve, še posebej glede interpretacije splošne določbe 21. člena Zakona o 
referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in nasl. - v nadaljevanju ZRLI), 
ki določa, da se pobuda za razpis referenduma lahko vloži v sedmih dneh po sprejemu 
zakona. Bistvo spora med udeležencema je v vprašanju, od kdaj teče rok za vložitev 
pobude oziroma zahteve za razpis naknadnega referenduma in kaj se šteje za sprejem 
zakona. Po mnenju Državnega zbora teče ta rok od "prvega" sprejema zakona dalje 
tudi v primeru, če je bil vložen suspenzivni veto in je Državni zbor ponovno odločal o 
zakonu. Pobudnica pa nasprotuje takšnemu stališču, ki je bilo sprejeto tudi v aktu 
Predsednika Državnega zbora št. 005- 02/97-8/8 z dne 2. 3. 2001, s katerim je ta njeno 
pobudo za razpis naknadnega referenduma o ZPPCPEU kot prepozno zavrnil. Po 
mnenju pobudnice njena pobuda za razpis naknadnega referenduma o ZPPCPEU ni 
bila prepozna, ker rok za vložitev pobude za razpis referenduma teče v primeru 
suspenzivnega veta šele od "drugega" sprejema zakona dalje. (navedbe udeležencev 
v 1. od 15. točki obrazložitve) 
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Ustavno sodišče je v obrazložitvi najprej opredelilo ustavno pravico do referenduma, 
ki jo zagotavlja 90. člen v povezavi s 44. členom Ustave, njeno izhodišče pa je v 1. in 
3. členu Ustave. Poudarilo je, da je referendum ena od oblik neposredne demokracije, 
ki ima v Ustavi pomembno mesto, zato pri interpretaciji zakonske izvedbe te ustavne 
pravice restriktiven pristop ni sprejemljiv. Ustava ne dopušča zakonskega omejevanja 
te pravice, temveč lahko zakon ureja le način njenega izvrševanja. Vsako posamezno 
vrsto referenduma, ki jo zakonodajalec vključi v pravni red, mora urediti tako, da jo bo 
tudi v praksi mogoče učinkovito izpeljati. Ker je referendum zahtevno in kompleksno 
pravno opravilo, je treba natančno in jasno urediti vsa vprašanja v zvezi z izvrševanjem 
te ustavne pravice. Pri naknadnem zakonodajnem referendumu je zadržanje objave 
zakona pomembna pravna posledica vložene pobude oziroma zahteve za razpis 
referenduma. Le s tem, da se zadrži objava zakona do dokončanja postopka z 
referendumom, se lahko zagotovi učinkovitost te oblike referenduma. Naknadni 
potrditveni zakonodajni referendum bi izgubil svoj smisel, če bi bil pred njegovo 
izvedbo zakon že razglašen, objavljen in uveljavljen. Referendum kot "ljudski veto" je 
izraz načela ljudske suverenosti, po katerem ima oblast ljudstvo, ki lahko - če se ne 
strinja s svojimi izvoljenimi predstavniki, preko katerih izvršuje oblast posredno - sámo 
prevzame nazaj svojo izvorno pravico, da odloča o javnih zadevah. Odločitev na 
referendumu neposredno s strani volivcev pa ima močnejšo veljavo od odločitve 
njihovih izvoljenih predstavnikov. (iz 17. do 23. točke obrazložitve) 
 
Za oceno ustavnosti izpodbijanih določb PoDZ je bistvena ugotovitev, ali je zakonska 
in poslovniška ureditev, ki se nanaša na zakonodajni postopek v najširšem smislu, to 
je na postopek nastajanja zakona, oblikovana tako, da upošteva z Ustavo zagotovljene 
pravne položaje vseh subjektov, ki neposredno ali posredno sodelujejo v postopku 
nastajanja zakona (Državni zbor, Državni svet, pooblaščeni predlagatelji 
zakonodajnega referenduma in volivci), ter da zagotavlja učinkovito uveljavljanje 
njihovih iz Ustave izvirajočih upravičenj, pravic in pristojnosti, v okviru postopka 
nastajanja zakona. (iz 24. in 25. točke obrazložitve) 
 
Razglasitev zakona (promulgacija) in objava zakona (publikacija) sta pravno relevantni 
dejanji, ki sledita sprejemu zakona in sta nujni pogoj za uveljavitev zakona. V skladu z 
veljavno ureditvijo Državni zbor oziroma Predsednik Državnega zbora pošlje zakon v 
razglasitev in odredi njegovo objavo v Uradnem listu. Ni mogoče razglasiti in objaviti 
zakona, pri katerem so ustavnopravne ovire v zvezi z njegovim nastankom. PoDZ 
obravnava suspenzivni veto kot oviro za razglasitev zakona, kot ovire za razglasitev 
zakona pa ne upošteva možnosti naknadnega zakonodajnega referenduma. (iz 26. do 
29. točke obrazložitve) 
 
Tudi naknadni zakonodajni referendum, ki ga je zakonodajalec določil kot enega od 
načinov izvrševanja pravice do referenduma iz 90. člena Ustave, pomeni 
ustavnopravno oviro za razglasitev zakona. Čim je zakonodajalec sprejel ZRLI in v 
njem kot izpeljavo ustavne pravice do referenduma predvidel naknadni zakonodajni 
referendum, bi moral temu institutu prilagoditi tudi določbe PoDZ. Izpodbijane določbe 
PoDZ niso v skladu z Ustavo, ker ne upoštevajo naknadnega zakonodajnega 
referenduma in s tem omogočajo, da se v razglasitev še pred potekom roka za vložitev 
pobude oziroma zahteve za razpis referenduma pošlje zakon, glede katerega še ni 
gotovo, ali sploh bo nastal ali ne, saj je to odvisno od tega, ali ga bodo volivci na 
referendumu potrdili ali ne. (iz 30. do 31. točke obrazložitve) 
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Ponovno odločanje Državnega zbora na podlagi suspenzivnega veta je del 
zakonodajnega postopka v širšem smislu, to je postopka, ki pripelje do sprejema in 
nastanka zakona. Če je vložen suspenzivni veto, potem mora pri ponovnem odločanju 
za sprejem zakona glasovati strožja večina poslancev v Državnem zboru kot pri 
"prvem" sprejemanju zakona. Če zahtevana strožja večina v Državnem zboru ni 
dosežena, niso izpolnjeni z Ustavo določeni pogoji za to, da bi tak zakon (ki je bil 
sprejet le z večino, ki v primeru vložitve suspenzivnega veta ne zadostuje več) nastal. 
Če Državni zbor pri ponovnem odločanju po suspenzivnem vetu zakona ne sprejme, 
torej zakona ni. Upoštevajoč veljavno ureditev referenduma v ZRLI zato ni sprejemljiva 
drugačna razlaga kot ta, da sedemdnevni rok po sprejemu zakona za vložitev pobude 
oziroma zahteve za razpis naknadnega referenduma v primeru, če je vložen 
suspenzivni veto, začne teči od sprejema zakona pri ponovnem odločanju dalje, torej 
od "drugega" sprejema zakona dalje. V tej zvezi je Ustavno sodišče poudarilo, da v 
položaju, ko vprašanje teka roka za vložitev pobude za referendum v primeru 
suspenzivnega veta ni izrecno urejeno, zakonske ureditve referenduma ni mogoče 
interpretirati restriktivno, temveč le v korist uresničevanju ustavne pravice do 
referenduma in v dvomu odločiti v korist vlagateljem pobude oziroma zahteve za razpis 
referenduma. Pri tem se Ustavno sodišče ni spuščalo v presojo, ali bi tudi kakšna 
drugačna zakonska ureditev roka za vložitev pobude oziroma zahteve za razpis 
naknadnega referenduma v ZRLI bila v skladu z Ustavo, ker to ni bilo predmet tega 
postopka. Med drugim je Ustavno sodišče poudarilo, da v primeru vložitve 
suspenzivnega veta pred ponovnim odločanjem Državnega zbora o zakonu volivci 
sicer res vedo, kakšen naj bi zakon bil, vendar - kar je bistveno - ne vedo, ali tak zakon 
sploh bo sprejet ali ne. Interpretacija, da rok za vložitev pobude oziroma zahteve za 
razpis naknadnega referenduma teče že od "prvega" sprejema dalje tudi v primeru 
vložitve suspenzivnega veta, prav tako ni sprejemljiva zaradi ustavno opredeljenega 
položaja Državnega sveta: ni mogoče pritrditi stališču Državnega zbora, da mora 
Državni svet v istem roku sedmih dni po "prvem" sprejemu zakona uporabiti oba 
instituta, tako suspenzivni veto kot tudi zahtevo za naknadni referendum, saj za takšno 
razlago ni podlage v Ustavi. Upoštevajoč veljavno zakonsko ureditev referenduma 
mora biti torej v vsakem primeru (bodisi, da je vložen suspenzivni veto, bodisi da ni) 
pobuda oziroma zahteva za razpis naknadnega referenduma vložena v sedmih dneh 
po sprejemu zakona: če ni vložen suspenzivni veto v sedmih dneh po "prvem" 
sprejemu zakona, če je vložen suspenzivni veto pa v sedmih dneh po "drugem" 
sprejemu zakona. (iz 32. do 40. točke obrazložitve) 
 
Ker je Ustavno sodišče razveljavilo izpodbijane določbe PoDZ, ki so omogočale, da se 
zakon pošlje v razglasitev še pred potekom roka za vložitev pobude oziroma zahteve 
za razpis naknadnega referenduma iz 21. člena ZRLI, je iz enakih razlogov pri oceni 
ustavnosti postopka sprejemanja konkretnega zakona, to je ZPPCPEU, ugotovilo, da 
ZPPCPEU ni bil razglašen in objavljen v skladu z Ustavo ter zato ni začel veljati in se 
ne sme uporabljati. Ustavno sodišče poudarja, da se v tem postopku ni spuščalo v 
ustavnosodno presojo vsebine ZPPCPEU. Ugotovilo pa je, da je bil v postopku 
njegovega sprejemanja v širšem smislu, torej v postopku njegovega nastajanja, kršen 
z Ustavo zagotovljen položaj volivcev oziroma pobudnika naknadnega referenduma 
pri uveljavljanju njihovih iz Ustave izvirajočih pravic v zvezi z referendumom kot obliko 
neposrednega sodelovanja volivcev pri upravljanju javnih zadev, kar zagotavlja 90. 
člen v zvezi s 44. členom Ustave. Ustavno sodišče lahko zakon, ki ni v skladu z Ustavo, 
razveljavi; to velja tudi za primer, ko zakon ni v skladu z Ustavo zato, ker je bila v 
postopku njegovega sprejemanja kršena Ustava. V obravnavanem primeru pa 
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razveljavitev ZPPCPEU ne pridev poštev, saj se je ugotovljena kršitev zgodila v tisti 
fazi postopka nastajanja zakona, ki sledi sprejemu zakona v Državnem zboru in se 
nanaša na razglasitev in objavo zakona. Prav tako z razveljavitvijo zakona ne bi bil 
dosežen namen pobudnice, to je zagotoviti učinkovito izvrševanje pravice do 
referenduma, kar v obravnavanem primeru pomeni, da naj se - če so oziroma bodo 
izpolnjeni vsi predpisani pogoji za to - razpiše in izvede naknadni zakonodajni 
referendum o ZPPCPEU, na katerem bodo lahko volivci neposredno odločali o tem, ali 
naj se zakon, ki ga je sprejel zakonodajalec, potrdi ali zavrne. Z odločitvijo, da 
ZPPCPEU ni bil razglašen in objavljen v skladu z Ustavo ter zato ni začel veljati in se 
ne sme uporabljati, je Ustavno sodišče poseglo v tisti del postopka nastajanja 
ZPPCPEU, v katerem je prišlo do ugotovljene kršitve ustavno zavarovanih pravic 
pobudnice, in vzpostavilo stanje, kakršno je pred razglasitvijo in objavo zakona. (iz 42. 
do 49. točke obrazložitve) 
 
Ker je z zadržanjem izvrševanja ZPPCPEU in s to odločbo Ustavnega sodišča nastal 
zelo specifičen položaj, je Ustavno sodišče določilo tudi način izvršitve te odločbe, s 
katerim razrešuje predvsem dileme, ki bodo morebiti nastale glede vprašanja teka 
različnih rokov, ki so določeni v ZPPCPEU. Pri tem je Ustavno sodišče upoštevalo 
predvsem dejstvo, da zakonodajalec sám ne more več prilagoditi vsebine zakona 
novonastalim okoliščinam. Ustavno sodišče je z načinom izvršitve poseglo le tam in le 
toliko, kot je bilo nujno potrebno. Določitev načina izvršitve zato ni nujno optimalna, 
vendar Ustavno sodišče nima in ne more imeti pri določivi načina izvršitve toliko 
manevrskega prostora kot zakonodajalec sám pri urejanju pravnih razmerij. 
Vzpostavitev stanja, kakršno je pred razglasitvijo in objavo zakona, pomeni, da se 
lahko (in mora) izvesti in zaključiti postopek v zvezi z referendumom v skladu z Ustavo 
in ZRLI, ki predstavlja ustavnopravno oviro za razglasitev, objavo in uveljavitev 
ZPPCPEU. Ugotovitev, da ZPPCPEU ni začel veljati, pomeni, da na njegovi podlagi 
niso mogle nastani nobene pravne posledice, zato so tudi vse morebiti že izdane 
ugotovitvene odločbe iz 16. člena ZPPCPEU neobstoječe. Glede teka različnih rokov 
v ZPPCPEU je Ustavno sodišče sledilo njihovi določitvi s strani zakonodajalca in jih, 
upoštevajoč zadržanje izvrševanje zakona, ustrezno zamaknilo, pri čemer se ni 
spuščalo v vsebinsko presojo ureditve rokov v ZPPCPEU. (iz 50. do 54. točke 
obrazložitve) 
 
Ustavno sodišče je zadevo, zaradi njene narave in pomena, obravnavalo prednostno. 
V nastalem položaju po odločitvi Ustavnega sodišča pa ima tudi Predsednik 
Državnega zbora možnost, da še pred končanjem upravnega spora spremeni svojo 
odločitev in ugodi dne 28. 2. 2001 vloženi pobudi Nove stranke za razpis naknadnega 
referenduma o ZPPCPEU, če so za to izpolnjeni vsi formalni in vsebinski pogoji iz 
ZRLI. (iz 51. točke obrazložitve) 
  

P r e d s e d n i k 
Franc Testen 

 


