
Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, spoštovani drugi ugledni 

predstavniki zakonodajne, izvršne in sodne veje oblasti, predstavniki verskih 

skupnosti in civilne druţbe, cenjeni diplomatski zbor, spoštovani drţavljanke in 

drţavljani,  

 

v posebno čast mi je, da vas lahko nagovorim ob današnji slovesnosti, ki povezuje 

enaindvajsetletnico odločitve za neodvisnost z dvajsetletnico sprejetja naše ustave.  

 

Pred enaindvajsetimi leti je slovenski narod stal pred eno najpomembnejših odločitev 

v svoji zgodovini. Odločil se je tako rekoč enotno za lastno, samostojno pot, za 

neodvisno drţavo. Končno je tudi slovenski narod uveljavil v polnem obsegu svojo 

pravico do samoodločbe in vzel lastno usodo v svoje roke. Naj tudi tokrat izrazim 

globoko spoštovanje do vseh tistih, ki so razumeli prelomni zgodovinski čas v Evropi 

in svetu ter so z odločnostjo, hrabrostjo in jasno vizijo hoteli in znali voditi slovenski 

narod. Preprečili so, da bi bil tudi tokrat naš narod med zamudniki zgodovinskega 

dogajanja.  

Hkrati z uveljavitvijo samoodločbe, te čudovite pravice odločati o lastni usodi, pa smo 

v svoje roke dobili tudi odgovornost. Po letu 1991 smo sami svoje usode kovač. 

Doseţki in uspehi so naši doseţki in naši uspehi – in ni jih malo. So predvsem 

doseţki naših marljivih, sposobnih, iznajdljivih in poštenih ljudi, predanih svojemu 

delu, druţini, kraju, domovini.  

 

Potem ko smo stopili na samostojno pot, ki mora biti pot spoštovanja človekovih 

pravic, demokracije in trţnega gospodarstva, je slovenski narod dobil moţnost 

svobodnega ustvarjanja na vseh področjih človekove ustvarjalnosti. Odpravljene so 

bile ideološke in druge ovire tekmi v sposobnostih, znanju, politiki. Še posebej je bila 

odprta pot gospodarski pobudi.   

 

Svobodna tekma zahteva jasen, pregleden pravni okvir, zahteva delujočo pravno 

drţavo, pa tudi zavest, da je za blaginjo vseh potrebna tudi skrb za skupno dobro, za 

res communis.  
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Hkrati s svobodo smo dobili tudi odgovornost, da bomo zagotovili enakopravno 

svobodo vsem, da bomo vzpostavili pravno drţavo kot tisti okvir svobode, ki 

zagotavlja enakopravnost in človekove pravice vsem.  

 

Poleg uspehov v dvajsetih letih so naši tudi neuspehi, tisto, kar smo storili narobe ali 

česar nismo storili. Sami smo – če se omejim samo na tisto, kar je povezano s 

pravom – odgovorni, da ljudje ne verjamejo v pravno drţavo, da so mnogi prepričani, 

da imamo dve pravni drţavi. Sami smo odgovorni, da je tako imenovana notranja 

privatizacija tako rekoč čez noč ustvarila milijonarje in hkrati vrgla na cesto tiste, ki so 

pošteno delali za skromen zasluţek. Sami smo odgovorni, če so se zgodile zgodbe, 

kot so Vegrad, SCT, MIP, Merkur, Elan – take ţalostne zgodbe bi lahko lep čas 

našteval. Za neučinkovitost naših organov izvršne oblasti, organov pregona, sodišč 

in politike se ni mogoče izgovarjati ne na Beograd in ne na Dunaj, tudi na Wall Street 

ne. Za to, da ni učinkovite pravne drţave, ki bi bila pregleden in varen okvir za 

gospodarsko dejavnost, delo in ţivljenje ljudi in ki bi naredila našo drţavo privlačno in 

varno za domače in tuje vlagatelje, drţavo, ki bi bila sposobna preprečevati zlorabe, 

korupcijo, še zlasti tisto najnevarnejšo, povezano z razpolaganjem z drţavnim 

denarjem in delovanjem raznih neformalnih lobističnih omreţij, ni odgovoren nihče 

drug kot mi sami. Skratka, za vse tisto, kar ljudje berejo, slišijo, vidijo, kar je del 

njihovih lastnih izkušenj in vzrok zaskrbljenosti, smo odgovorni sami. Koliko gre pri 

vsem tem za pomanjkanje znanja in volje, koliko pa za svojevrsten odziv pri nas na 

vprašanja celotnega t. i. zahodnega sveta, ta hip ne bom sodil. Rečem naj le, da bi 

bila velika utvara, če bi verjeli, da naše teţave izvirajo od drugod. So naše in mi se 

moramo spopasti z njimi.  

 

Zakaj ob današnji slovesni priloţnosti govorim o teh rečeh. Najprej zato, ker se v teh 

dneh oblikuje naša nova vlada. Ta naj bi uresničila pričakovanja volivcev o izhodu iz 

krize, zagonu gospodarske dejavnosti, zagotovitvi socialne varnosti in pravni drţavi. 

Ta ni le mnoţica predpisov, pač pa učinkovito ravnanje organov vseh treh vej oblasti 

ter zavedanje ljudi, da jih bo ravnanje v skladu s predpisi, ne pa njihovo izigravanje, 

vodilo k uspehu ter da je kršitev zakonov, in še posebej korupcija, podlo dejanje, ki 

bo tudi kaznovano. 
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Nova vlada, pa tudi celotna politična elita, tudi opozicija, bo pred izjemno teţko in 

izjemno pomembno odgovornostjo. Potrebno bo zavedanje, da sta za zagotavljanje 

temeljnega nacionalnega interesa – blaginje in socialne varnosti ljudi ter varnosti 

drţave – nujni sodelovanje vseh dejavnikov in odpovedovanje na vseh ravneh. V 

naravi stvari, pa tudi človeške in drţavniške izkušnje je, da sta za sodelovanje 

potrebni zlasti pripravljenost in odprtost zmagovalca. To velja tudi za vse tisto, kar ţe 

več kot pol stoletja bremeni naš narod in ohranja njegovo usodno razdvojenost. Tudi 

o tem velja – če naj znova dobimo zagon optimizma in ustvarjalnosti, kakršen nas je 

vodil pred enaindvajsetimi leti – manj izkazovanja zmagoslavja in več empatije, več 

razumevanja, več človeške širine, več zavedanja, da v skupni domovini Sloveniji 

ţivimo potomci enih in drugih.  

 

Kot ob velikih premikih v Evropi po padcu berlinskega zidu smo tudi tokrat Slovenci 

sredi velikih premikov, ki zadevajo Evropo, našo civilizacijo in njene vrednote, pa tudi 

nas, slovensko drţavo in slovenski narod. Usodno potrebujemo čim več sodelovanja 

v skupnih prizadevanjih, da bi ohranili naše pridobitve doma in naš poloţaj v svetu. 

Prepričan sem, da je v glavah in srcih tistih, ki so jim volivci izkazali zaupanje, čvrsta 

zavest, da je sodelovanje nujno.  

 

Drugi razlog, da govorim o teh stvareh, pa je, da je uspešen izhod iz tega, čemur 

rečemo kriza, ki ni samo gospodarska in politična, temveč tudi druţbena kriza in kriza 

vrednot, povezan tudi z vprašanjem ustave, katere dvajsetletnico slavimo – prav na 

današnji dan. V ustavi so v pravni obliki izraţene temeljne vrednote druţbe in 

temeljna druţbena spoznanja. Ustava je njihov izraz in hkrati njihov varuh. Očetje 

naše ustave so pred dvajsetimi leti zapisali, ustavodajalec pa je to kot ustavo potrdil, 

da je naša drţava demokratična republika, temelječa na delitvi oblasti na 

zakonodajno, izvršno in sodno, na spoštovanju človekovih pravic, da je pravna in 

socialna drţava, v kateri sta zagotovljeni zasebna lastnina in svobodna gospodarska 

pobuda ter hkrati solidarnost in socialna varnost. Z razporeditvijo ustavnih pooblastil 

so očetje ustave našo drţavo uvrstili med evropske demokratične ustavne 

parlamentarne republike.  

 

Temeljna ustavna načela so trajna. Bila naj bi vodilo ravnanja vsem, od organov 

drţave do posameznika, nosilcem oblasti pa še posebej. Marsikdaj se pri urejanju 
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perečih teţav pojavijo misli, da je potrebno in moţno učinkovitost zagotoviti z ukrepi, 

ki poseţejo v človekove pravice ali druga načela in norme ustave. Temeljne 

človekove pravice so svete in neodtujljive. Omejiti jih je mogoče le, kolikor je to 

določeno v ustavi. Ustava je – razen če jo spremenimo po postopku, določenem v 

njej sami – nedotakljiva. Skrb za spoštovanje ustave, ter v njej utemeljenih 

človekovih in ustavnih pravic je hkrati pravica in dolţnost vseh. 

 

Seveda ustava ni mrtva zbirka napisanih načel in norm. Je ţiv pravni instrument, ki 

ureja druţbeno ţivljenje, hkrati pa druţbeno ţivljenje nanj vpliva. Ţivljenje, druţbeni 

razvoj povzroča spremembe pri razumevanju in razlagi ustave, občasno pa zahteva 

tudi njeno formalno spremembo. Po dvajsetih letih in v sedanjem druţbenem 

dogajanju, ki nas postavlja pred nove razmisleke, je pravi čas za razmislek o 

dopolnilih k ustavi. Seveda ne more iti za nikakršen odmik od temeljnih ustavnih 

načel in zlasti ne za kakršno koli omejevanje človekovih pravic v imenu večje 

učinkovitosti. Potreben pa je razmislek o zagotovitvi večje učinkovitosti političnega 

sistema, vključno z volilnim sistemom, o lokalni samoupravi in regionalizaciji, 

potrebna je jasnejša ureditev ustavne pravice do referenduma in ne nazadnje tudi 

pristojnosti samega ustavnega sodišča. Konkretno mislim na pobudo izpred treh let, 

ki naj bi ustavnemu sodišču omogočila osredotočenje na ustavnopravno 

najpomembnejše in precedenčne zadeve.  

 

Enako kot v podobnih ustavnih parlamentarnih demokracijah je tudi naše ustavno 

sodišče vrhovni varuh ustave in njen razlagalec v konkretnih primerih. Odločitve 

ustavnega sodišča so tudi po naši ustavi obvezne in dokončne. V tem pogledu je tudi 

ustavno sodišče izraz drţavne suverenosti – nad njim ni in ne more biti višje oblasti. 

Njegove odločitve seveda morajo biti sprejete v skladu s postopkom, ki ga določata 

ustava in Zakon o ustavnem sodišču.  

 

Odločbe ustavnega sodišča naj bodo predmet strokovne obravnave in strokovne 

kritike. Strokovna razprava o njih prispeva h kakovosti dela ustavnega sodišča, 

razvoju prava in sodne prakse. Strokovna razprava in kritika sta zato potrebni in 

zaţeleni. V pravni drţavi pa so pavšalne kritike sodišč in tudi ustavnega sodišča 

nesprejemljive. V drţavah s pravno in politično kulturo se razumejo kot ogroţanje 

neodvisnosti sodišč.  
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Neodvisnost sodišč je temelj pravne drţave. Z odvisnimi, politično ali kako drugače 

motiviranimi ali skorumpiranimi sodišči, toţilstvi, organi pregona – ni pravne drţave, 

ni demokracije in ne spoštovanja človekovih pravic, ni zdravega gospodarskega 

razvoja, ni blaginje, ni pravne in ne dejanske varnosti. Neodvisnost sodišč je 

osrednja točka za ohranitev in utrditev pravne drţave. V drţavah z visoko pravno in 

politično kulturo je neodvisnost sodišč in sodnikov samoumevna, kot je samoumevno 

spoštovanje sodnih odločitev. V teh drţavah se sodnik čuti neodvisnega, varnega, 

zato bo tudi neodvisno sodil.  

 

Kot mi je znano, Ustavno sodišče Republike Slovenije ni bilo nikoli izpostavljeno 

kakim pričakovanjem ali pritiskom politikov ali funkcionarjev drugih dveh vej oblasti v 

postopku svojega odločanja. Nikoli. To je gotovo razlog za optimizem. Sicer pa, tudi 

če bi bili pritiski – in to velja tudi za v prihodnje – bi ustavno sodišče in njegovi sodniki 

to odločno zavrnili.  

 

Spoštovani gospe in gospodje,  

z optimizmom me navdajajo v predvolilnih izjavah in programih tako rekoč vseh 

strank videni in slišani pozivi k uveljavitvi pravne drţave. Le z delujočo pravno drţavo 

bo mogoče obvladati tiste teţave, ki ustvarjajo našo krizo, ki mnogim vzbujajo strah 

in dvome o njihovi prihodnosti, o prihodnosti njihovih otrok, o sposobnosti naše 

politike, vseh treh vej oblasti zagotoviti jim pravičnost, blaginjo, socialno varnost, 

moţnost za delo in ustvarjanje. Prepričan sem, da bo ta splošni pledoaje za pravno 

drţavo tudi kaţipot novi zakonodajni in izvršni oblasti, ki prevzemata odgovornosti 

prav te dni, pa tudi tistim, ki naj bi sodelovali pri upravljanju drţave iz opozicijskih 

klopi. Vem sicer, da je laţe obljubiti kot storiti, da je laţje napisati program, kot ga 

uresničiti. Vendarle pa tako kot mnogi upam, da so zaveze o prizadevanjih za pravno 

drţavo v programih političnih strank posledica dejanskega spoznanja, da brez pravne 

drţave napredka ne bo.  

 

 

Spoštovani gospe in gospodje, 

ţelim, da bi bili skupaj uspešni in bi bilo ob petindvajsetem jubileju naše drţave pri 

ljudeh manj dvomov o tem, ali je Republika Slovenija pravna drţava za vse. 
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Verjamem, da nam bo s skupnimi prizadevanji pravno drţavo uspelo ohraniti in 

utrditi.  

 

 

Prof. dr. Ernest Petrič 

predsednik Ustavnega sodišča 

Republike Slovenije 


