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1. Ni običajno, da bi k sklepom o zavrnitvi pobude za presojo ustavnosti pisal 

pritrdilna ločena mnenja. Še posebej, če s sklepom, kot je ta, ki zavrača pobude za 

začetek postopka za oceno ustavnosti različnih, med seboj nepovezanih zakonov, v 

celoti soglašam – tako glede izreka kot obrazložitve. Odločitev je namreč jasna in 

enostavna. Čemu bi ji potem pritrjeval še z ločenim mnenjem ter tratil čas, papir in 

črnilo za nekaj, kar je jasno, očitno in enostavno. Pa vendar, prav zaradi jasnosti in 

očitnosti odločitve se mi zdi prav, da dodam nekaj kratkih misli. Ne gre namreč samo 

za do sedaj prvi tak primer zlorabe pravice do pobude za zbiranje podpisov za razpis 

referenduma, ampak, in to je tu bistveno, tudi za nadvse očiten primer take zlorabe. 

Prav očitnost se mi zdi ključna. Poglejmo, zakaj. 

 

2. Ustavno sodišče je moralo najprej rešiti enostavno vprašanje, ali je predsednik 

Državnega zbora (sploh) pristojen za odločanje o zlorabi pravice do pobude volivcem 

za zbiranje podpisov za razpis referenduma. Da to pristojnost vsekakor ima, izhaja že 

iz 16.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – 

uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZRLI), po katerem predsednik 

Državnega zbora preveri in odloči, ali je pobuda za zbiranje podpisov dana v skladu z 

zakonom. Ustavno sodišče se je o tem že izreklo v zadevi št. U-II-3/04 z dne 20. 4. 

2004 (Uradni list RS, št. 44/04, in OdlUS XIII,29), kjer je v 17. točki obrazložitve (sicer 

obiter) navedlo: "Kolikor bi Državni zbor ali pred njim Predsednik Državnega zbora 

ugotovil takšne namene pobudnika, bi moral že sam v okviru možnosti, ki jih daje 

ZRLI […], preprečiti razpis referenduma." Ta pristojnost, čeprav nikjer izrecno 

zapisana, je logična posledica tistega od ustavnih načel pravne države, ki 

prepoveduje zlorabo pravic. Lahko bi bila dana tudi Državnemu zboru. Vendar ni. 

Ustavno sodišče se je namreč pred manj kot devetimi meseci postavilo na stališče (ki 

mu iz razlogov, ki sem jih takrat pojasnil v pritrdilnem ločenem mnenju, pritrjujem), da 

so primeri nedopustnosti referenduma v drugem odstavku 90. člena Ustave izčrpno 



  

(taksativno) našteti. V odločbi št. U-II-1/15 z dne 28. 9. 2015 (Uradni list RS, št. 

80/15) je v 44. točki obrazložitve jasno povedalo: "Da bi bilo v skladu z načeli pravne 

države že vnaprej jasno, kateri referendumi so dopustni in kateri ne, je zato za razliko 

od prejšnje ureditve v drugem odstavku 90. člena Ustave izrecno, jasno in določno 

navedel primere, ko referenduma ni dopustno razpisati. Jasno je povedal, da v teh, 

taksativno naštetih primerih, pravica do referenduma sploh ne obstaja." Morebiten 

argument, da bi moral predsednik Državnega zbora odločitev o nedopustitvi začetka 

zbiranja podpisov zaradi zlorabe pravice do pobude prepustiti Državnemu zboru, zato 

ne more držati. Če bi obveljal, bi bila ustavna dolžnost preprečiti zlorabo pravice do 

pobude za zbiranje podpisov za referendum neoperativna. Ne bi bilo namreč nikogar, 

ki bi imel pooblastilo za preprečitev zlorabe. Predsednik Državnega zbora te 

pristojnosti ne bi imel, Državni zbor, ki sme zavrniti razpis referenduma (ali, kot je 

Ustavno sodišče izreklo v 39. točki obrazložitve odločbe št. U-II-1/15, tudi že zbiranje 

podpisov za razpis referenduma) samo iz štirih, v drugem odstavku 90. člena Ustave 

taksativno navedenih razlogov, med katerimi ni primera zlorabe pravice zahtevati 

razpis referenduma ali pravice do pobude za zbiranje podpisov za referendum, pa 

tudi ne. In ustavna dolžnost preprečiti zlorabo pravice bi obvisela v zraku. 

 

3. Če strnem. Prepoved zlorabe pravic je eno od ustavnih načel pravne države, ki je 

neločljivo povezana z izvrševanjem katerekoli pravice. Iz tega izhaja, da lahko 

govorimo o ustavni dolžnosti preprečiti zlorabo pravice do pobude za zbiranje 

podpisov za referendum. V skladu s prej povedanim to dolžnost izvršuje predsednik 

Državnega zbora. 

 

4. In zdaj k bistvenemu. V obravnavanem primeru je bila zloraba jasna in očitna. Da 

je tako, prepričljivo izhaja iz dejstev, ki so navedena v 18. točki obrazložitve tega 

sklepa in ki so po večini tudi splošno znana. Med njimi najbolj izstopa dejstvo, da je 

bil temeljni namen pobudnika, da z oteževanjem sprejetja spornih (in tudi drugih), 

med seboj nepovezanih zakonov doseže drugačno, za njegove člane ugodnejšo 

(privilegirano) ureditev dohodnine. V resnici je šlo za upor zoper za njih neugodne 

posledice odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-147/12 z dne 29. 5. 2013 (Uradni list 

RS, št. 52/13, in OdlUS XX,7), ki jih je izenačila z vsemi ostalimi v Republiki Sloveniji 

živečimi dohodninskimi zavezanci. V tem položaju zato predsednik Državnega zbora 

ni imel druge izbire kot storiti prav to, kar je storil. To je bila njegova ustavna dolžnost. 

Na podlagi tako očitnih, nespornih in notornih dejstev je bil tudi njegov pravni sklep 

enostaven. Cilj pobudnika ni bil doseči tisto, kar je smisel in edini namen zbiranja 

podpisov, to je zbrati zadostno število podpisov ter doseči razpis zakonodajnega 

referenduma. Ne, Sindikat delavcev migrantov pravice do pobude volivcem za 

zbiranje podpisov za referendum ni nameraval uporabiti za zbiranje podpisov in za 

aktiviranje pravice do referenduma. To pravico je uporabil le kot sredstvo za 

izsiljevanje ustavnih organov (Vlade in Državnega zbora), da bi jih z njim prisilil v zanj 

oziroma za njegovo članstvo privilegiran dohodninski položaj.  

 



  

5. Da pomeni tako ravnanje zlorabo pravice, je vidno že od daleč. Pravica je 

namreč sredstvo za dosego pravno priznanega in zavarovanega interesa. Tu pa je 

šlo za izvrševanje pravice, ki je navzven (na videz, formalno) skladno z njenim 

zakonskim opisom, navznoter, po svojem cilju in smislu pa v popolnem, kričečem 

nasprotju z namenom pravice (ki naj opredeljuje in usmerja njeno izvrševanje). Tak 

dejanski stan je za opredelitev zlorabe bistven in skupen vsem v pravni vedi 

uveljavljenim teorijam o zlorabi pravice. Izhaja iz pojmovanja, po katerem je treba na 

pravico gledati kot na sredstvo za doseganje pravno zavarovanega interesa. Da je šlo 

v obravnavanem primeru za grobo zgrešitev pravno zavarovanega interesa, cilja 

pravice, ter da je bilo razhajanje med sredstvom in ciljem popolno, je jasno vsakomur. 

Nič ne pretiravam, če rečem, da je tako početje politično-pravni terorizem. Pobudnik 

je namreč za to, da bi dosegel svoj političen cilj – izničiti zanj neugodne posledice 

odločbe Ustavnega sodišča, – uporabil, v resnici zlorabil orožje – pravico do pobude 

za zbiranje podpisov za razpis referenduma, – da bi s tem orožjem zajel talce – v tem 

primeru izpodbijane zakone, posredno pa ljudi, ki bi bili zaradi neustrezne ali 

pomanjkljive pravne urejenosti nekaterih pravnih področij končne žrtve tega 

terorizma.  

 

6. Zakaj se mi zdi, da je očitnost zlorabe bistvenega pomena ter da pomeni nosilni 

razlog, ki zamejuje domet precedenčne moči sklepa o zavrnitvi pobude? Bistvena je 

zato, ker predsednika Državnega zbora varuje pred skušnjavo, da bi referendum 

preprečil tudi takrat, ko zloraba ne bi bila tako očitna, ko bi njegovo stališče o zlorabi 

temeljilo le na površnem vtisu, morda celo v primerih, ko niti ne bi šlo za zlorabo, da 

ne omenjam možnosti zlorabe "zlorabe". Drug razlog za omejitev intervencije 

predsednika Državnega zbora le na primere očitnih zlorab pravice vidim v težavah, ki 

so lahko posledica primerov z bolj zapletenimi, dvomljivimi, nejasnimi in spornimi 

dejanskimi stanovi zlorabe in na njih navezujočih se kompleksnih pravnih vprašanj. In 

tretji razlog: Kadar je zloraba dvomljiva, je treba v dvomu odločiti v korist pravice (in 

favorem libertatis).  

 

7. Precedenčno sporočilo sklepa o zavrnitvi pobud je zato naslednje: Predsednik 

Državnega zbora mora preprečiti zlorabo pravice do pobude za zbiranje podpisov za 

razpis referenduma, vendar samo, kadar je zloraba očitna. In kdaj je zloraba očitna? 

Glede pojma očitnosti je precedenčnega pomena sklep Ustavnega sodišča št. Up-

62/96 z dne 11. 4. 1996 (OdlUS V, 68), kjer je v 11. točki obrazložitve med drugim 

rečeno: " '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." Obravnavani primer je očiten primer 

očitnosti zlorabe. 

 

        Jan Zobec 

           Sodnik 


