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Predlog 

VEČ KOT 40.000 VOLIVK IN VOLIVCEV 

ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA 

SPREMEMBO USTAVE ZA ODPOKLIC 

POSLANCA (URS/I) 

- EPA - 164 - II 

Podpisniki predloga za začetek postopka za spremembo Ustave 
pošiljajo Državnemu zboru Republike Slovenije 

PREDLOG 

VEČ KOT 40.000 VOLIVK IN VOLIVCEV 
ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA 

SPREMEMBO USTAVE ZA ODPOKLIC 
POSLANCA 

Več kot 40.000 slovenskih volivk in volivcev predlaga, da se 
načelo osebne odgovornosti poslancev do volivcev ter 
pravica volivk in volivcev do odpoklica poslanca zapiše tudi 
v slovensko ustavo, zato daje predlog za začetek postopka 
za spremembo Ustave Republike Slovenije. 

V Ustavi Republike Slovenije (Ur. I. RS 33/91) se spremeni prvi 
odstavek 82. člena tako, da se glasi: 

"Poslanci so predstavniki ljudstva. Odgovorni so volivcem, 
ki so jih izvolili. Zahtevo za odpoklic poslanca s predčasnimi 
volitvami v okraju lahko da ena tretjina volivcev tistega 
volilnega okraja, v katerem je bil izvoljen poslanec. Poslanec 

je odpoklican z dnem, ko državni zbor potrdi mandat na 
predčasnih volitvah izvoljenemu poslancu. Odpoklic 
poslanca pred iztekom mandata ureja zakona, ki ureja volilni 
sistem." 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA IN RAZLOGI ZA 
SPREMEMBO: 

Socialdemokratska stranka Slovenije je na osnovi 168. člena 
Ustave Republike Slovenije (Ur. I. RS 33/91) in 59. člena zakona 
o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. I. RS št. 15/94) dala pobudo 
volivkam in volivcem za začetek postopka za spremembo Ustave 
Republike Slovenije, v kateri naj se določi načelo osebne 
odgovornosti poslanca do volivcev, ki so ga izvolili. Predlagala je, 
da bi v Ustavi določili tudi pravico volivcev, da lahko poslanca 
odpokličejo pred potekom mandata. Podporo predlogu je v 
zakonitem roku in na predpisan način po evidenci pristojnega 
ministrstva podpisalo več kot 40.000 volivk in volivcev (po 
Ustavi lahko da predlog najmanj 30.000 volivcev). 

Velika večina slovenskih državljank in državljanov podpira uvedbo 
možnosti odpoklica poslanca, preden mu poteče mandat, kadar 
ta poslanec svoje funkcije ne opravlja v skladu s predvolilnimi 
obljubami in pričakovanji ljudi, ki so ga izvolili. 

Vrsta škandalov, v katere so bili vpleteni poslanci in očitna 
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odsotnost kakršnekoli odgovornosti večine dosedanjih poslancev 
za svoje početje je povzročila, da po javnomnenjskih anketah kar 
petinosemdeset odstotkov vprašanih zahteva uvedbo možnosti 
uveljavitve osebne odgovornosti poslanca do ljudi, ki so ga izvolili. 
V skladu s temeljnimi načeli demokracije lahko odpokliče 

funkcionarja tisti, ki ga je izvolil, poslanca torej lahko odpokličejo 
samo volivci na predčasnih volitvah. 

Predstavnik pobudnikov 
Janez Janša, I. r. 

Opomba: 

Overjeni podpisi volivcev, ki podpirajo predlog "ZA ODPOKLIC 
POSLANCA" so na vpogled v Glavni pisarni Državnega zbora. 
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