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UVODNA POJASNILA: 

- Izpraševalec se povečini drži preteklih vprašanj; 
- Vsi sklici na zakonske določbe se nanašajo na aktualne zakone (kolikor ni zapisano 

drugače), čeprav so morda uporabljene kratice starejših zakonov; 
- Za številkami se včasih pojavlja "+", ki nakazuje, da so relevantne tudi naslednje strani oz. 

zakonski členi; 
- V odgovorih in ob določenih vprašanjih se pojavljajo omembe številk strani. Te označujejo 

številke strani v knjigi Ustavno pravo, Grad et al., 2016; 
- V besedilu so uporabljene določene okrajšave, ki pomenijo: ČPTS (človekove pravice in 

temeljne svoboščine), EKČP (Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin), DZ (državni zbor), DS (državni svet), US (Ustavno sodišče), MP 
(mednarodno pravo), DČ (država članica), ESS (Ekonomsko-socialni svet), DT (državni 
tožilec/državno tožilstvo), GDT (generalni državni tožilec/generalno državno tožilstvo). 

 
Mnenja kandidatov o izpraševalcu: 

- Moram reči, da je bil zelo prijazen in korekten izpraševalec. Res, da mi je koncentracija 
(po skoraj dveh urah) že precej padla in da sem parkrat odgovorila tudi bolj po občutku, 
a ni bilo nobene panike.  Poglej že objavljena vprašanja in spremljaj aktualno tematiko 
pred ustnim. Vedno vpraša nekaj aktualnega. Mene je npr. vprašal "kdo so 
TROJKA"  Vprašal me je tudi nekaj vprašanj, ki jih na forumu nisem zasledila, pa kot 
pravim... sem odgovorila bolj po obučtku in je bilo vse OK. Na splošno lahko rečem, da je 
bil (kot tudi ostali člani komisije) zelo prijazen, pomirjujoč in včasih je celo sam 
odgovoril na svoje vprašanje. 

- Meni osebno najtežji del izpita, ker sem tudi vložil najmanj časa za učenje tega dela. 
Ocena je bila temu primerna  Drugače pa če česa ne veš, pove sam kaj je pravilno in 
gre na naslednje vprašanje. 

- Zelo v redu izpraševalec, nobenih presenečenj... [drži se preteklih vprašanj] 
- Kot že napisano, vedno vpraša kaj aktualnega (v mojem primeru je bila to interpelacija) 

in je zelo prijazen.  
- V celoti potrjujem vprašanja, ki so jih krasno navedli in povzeli že kolegi, ki so imeli mag. 

Koblerja pred menoj. Moja izkušnja z mag. Koblerjem je bila res zelo pozitivna, gospod je 
prijeten in pozitiven, ves čas izpita (tudi med spraševanjem drugih izpraševalcev) ti daje 
"feedback", če pa je kateri od soizpraševalcev prekoračil določen čas, ga začne očitno 
gledati in priganjati, naj konča  Je pa tudi res kar je že zapisano...gospod je v zrelih 
letih, sluh mu ne služii več najbolje, zato je potrebno kar zelo na glas se z njim 
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pogovarjati, kar pa mu seveda ne gre šteti v minus! Če ga imate v komisiji brez skrbi, le 
pogumno in samozavestno do konca, se splača ko na koncu stojijo!  

- Gospod Kobler je bil predsednik komisije in zelo prijazen. Učite se po starih vprašanjih 
in spremljajte aktualno problematiko in bo šlo brez težav   

- Zelo prijazen in korekten spraševalec, ne komplicira, želi zgolj kratke odgovore. 
Večinoma sprašuje po že objavljenih vprašanjih. 

- Vse po že objavljenih in postopek sestavljanja vlade (predvidljivo glede na to, da vedno 
vpraša kaj aktualnega). Je pa res da slabo sliši in se moraš kar dreti ko odgovarjaš ampak 
super sproščen gospod! 

- Gospod Kobler je izjemno prijeten predsednik komisije in izprasevalec. Ze od vsega 
zacetka ti lepo razlozi, da se ne oziraj na komisijo, da ce bos utrujen/a si vzemi odmor, 
da ti zeli veliko srece in se vzpodbudno smehlja. Pri njem bi izpostavila, da daje 
poudarek na pravosodnemu sistemu, tako v Slo kot v okviru EU, VEDNO pa vprasa tudi 
nekaj, kar je povezano z aktualnim dogajanjem (v mojem primeru je bil to arbitrazni 
sporazum) vendar zahteva LE in izkljucno OSNOVE, poleg tega se drzi objavljenih 
vprasanj in tem. Nobenega razloga za najmanjsi strah, z njim vam bo lepo   

- Ok izpraševalec, čeprav mi njegov način izpraševanja ni bil najbolj všeč. Sprašuje namreč 
veliko vprašanj kar hitro in ponavadi zahteva samo okvirne podatke in te niti ne pusti, 
da bi šel v podrobnosti. Pri njem se mi je ene 3x zgodilo tudi to, da sem mu odgovor 
povedal, pa ga ni slišal in me je še kar spraševal isto zadevo, jaz pa se nisem upal 
ponoviti, ker sem mislil, da je narobe. Ampak na splošno je zelo prijazen, ne sprašuje 
kakšnih težkih vprašanja in mislim, da ni možnosti, da pri njem padete, če ste vsaj 
srednje dobro razgledani glede Ustave, EU pa zahteva še precej manj, ker je vsaj pri meni 
ni preveč spraševal. Zdelo pa se mi je, da je pri vsakem 3. vprašanju pravilen odgovor 
pravica do sodnega varstva ali kaj glede tega, zato si dobro poglejte določbe glede 
sodnega varstva.  

- Gospod Kobler je temeljit izpraševalec, ponekod se zadovolji z zelo kratkim odgovorom 
in te kar prekine, drugje pa se zadrži dlje časa, oddaja zelo prijetno in sproščujočo 
energijo. Jaz sem bila zelo na tesnem s časompri študiju in sem se skoncentrirala le na 
njegova objavljena vprašanja, vendar za "gladek" potek ustnega to skoraj ni dovolj, 
vzemite si za to področje še kakšen dodaten dan več in malo bolj temeljito obdelajte 
ustavo. 

- Uf, izjemno prijazen in korekten predsednik komisije, ki se zna tudi pohecat vmes. In pri 
drugih spraševalcih že pripomnit, da je fino, če kandidat zna, ker potem čas hitro mine.  
Svetujem pa, da si zelo zelo dobro pogledate ustavna določila - naslove členov! Dostikrat 
ga zanima točno, kaj določa ustava, tj. ustavno dikcijo in naslov člena. Ampak ja, tudi 
brez tega in z utrujeno glavo se da naredit  Vprašanja na splošno precej klasična, kot 
je že bilo objavljeno.  

- Super predsednik komisije in super izpraševalec! Spraševal me je že objavljena 
vprašanja. Vpraša pa tudi kaj aktualnega (poslanska imuniteta - zakaj je poslanec, ki se 
je nanjo skliceval, dan pred mojim zagovorom, v predkazenskem postpoku ni dobil).  
Če moraš kaj naštet, te ustavi pred koncem, če vidi, da znaš; po vsakem odgovoru daje 
povratne informacije (da si dobro odgovoril, da si več kot dovolj naštel...). Res te pomiri 
in ti postavlja tudi podvprašanja, če se česa ne spomniš. Pa tudi če kaj ne veš od 
kakšnega drugega izpraševalca, se ga splača spremljat, saj ti da kakšen namig  , druge 
izpraševalce pa tudi opomni, kdaj morajo končati, da niso predolgi. Veliko sreče, pri tem 
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izpraševalcu je pa tako ne boste rabili! 
 

 
USTAVA RS, ZRLI, ZS ipd. 

 
1. Katera poglavja vsebuje ustava? 

  
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
2. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 
3. GOSPODARSKA IN SOCIALNA RAZMERJA 
4. DRŽAVNA UREDITEV 
5. SAMOUPRAVA 
6. JAVNE FINANCE 
7. USTAVNOST IN ZAKONITOST 
8. USTAVNO SODIŠČE 
9. POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE 
10. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
 

2. Načelo delitve oblasti. 
 
3 URS: V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno 
(referendum, ljudska iniciativa, zbor občanov, pravica do peticije) in (posredno) z volitvami, po 
NAČELU DELITVE OBLASTI na: 

- zakonodajno vejo oblasti (DZ, DS – parlament, pristojnosti drugega doma, DS, so močno 
omejene) 

- izvršilno vejo oblasti ( vlada in predsednik republike) 
- sodno vejo oblasti (sodišča splošne pristojnosti in specializirana sodišča, na čelu katerih 

je Vrhovno sodišče) 
 
Poseben položaj v sistemu delitve oblasti ima ustavno sodišče, ki je na eni strani pristojno 
predvsem za odločanje o ustavnosti zakonov, na drugi strani pa odloča tudi o ustavnih pritožbah 
v zvezi s kršitvami temeljnih človekovih pravic. V prvem primeru lahko ustavno sodišče tudi 
razveljavlja zakonske določbe, ki so v nasprotju z ustavo, zato deluje v tem pogledu kot 
negativni zakonodajalec. V drugem primeru pa lahko ustavno sodišče, v okviru varstva 
temeljnih pravic, razveljavlja tudi vse sodne odločbe, zaradi česar predstavlja v tem in v 
prejšnjem primeru tudi vrh sodne veje oblasti. 
 
Delitev državne oblasti pomeni, da je državna oblast razdeljena na zakonodajno, izvršilno in 
sodno vejo. Država sicer še vedno deluje kot organizacijska celota, vendar pa se njene temeljne 
naloge, tako institucionalno kot tudi funkcionalno, delijo med različne organe.  
 
Za načelo delitve oblasti je torej značilno, da so organi, ki opravljajo temeljne funkcije državne 
oblasti pri svojem delovanju relativno samostojni in neodvisni od drugih organov tako, da 
nobeden od njih ne more prevladati. Vendar to ne pomeni, da ti organi ne sodelujejo med seboj, 
temveč je med njimi vzpostavljen sistem razmerij, ki se imenuje MEHANIZEM ZAVOR IN 
RAVNOVESIJ tj. tisti mehanizmi, ki omogočajo in narekujejo medsebojni nadzor in omejevanje 
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navedenih treh vej državne oblasti. Ti mehanizmi so še posebej pomembni v razmerju med 
državnim zborom in vlado, kjer lahko državni zbor npr. preko institutov poslanskih vprašanj, 
interpelacije ali celo nezaupnice vladi nadzira delo vlade oziroma uveljavlja njeno odgovornost 
za izvševanje zakonov in politike, po drugi strani pa lahko tudi vlada z vprašanjem zaupnice 
izvaja pritisk na delo parlamenta oziroma zagotavlja kontinuiteto svoje politične usmeritve.  
 
Bistvo načela delitve oblasti je v preprečevanju monopola političnega odločanja in s tem tudi 
najrazličnejših zlorab, ki jih takšen monopol prinaša. Vsaka od treh glavnih  vej oblasti ima tako 
odrejen določen prostor svojega delovanja in ne sme posegati v pristojnosti drugih vej. Za sodno 
vejo oblasti je v sistemu delitve oblasti ključnega pomena, da je neodvisna od zakonodajne in 
izvršilne oblasti, oziroma da je vezana zgolj na ustavo in zakon, kajti le tako je lahko 
institucionalno resnično zagotovljeno varstvo pravic posameznikov. 
 

3. Ljudska iniciativa (88, 168. člen URS, 57-59 člen ZRLI)  
 
Ljudska iniciativa je oblika neposredne demokracije.  Pojavlja se v dveh oblikah: 

a. Ljudska zakonska iniciativa (= pravica volilcev, da predlagajo spremembo zakona) 
Najmanj 5.000 volivcev lahko predloži državnemu zboru predlog zakona.  
Predlog zakona mora vsebovati sestavine, ki jih določa poslovnik državnega zbora. 
Predlogu morajo biti priloženi podpisi najmanj pet tisoč volivcev.  

 
b. Ljudska ustavnorevizijska iniciativa (=pravica volilcev, da predlagajo spremembo 

ustave): Najmanj 30.000 volivcev lahko da predlog za začetek postopka za spremembo 
ustave. 
V predlogu mora biti navedeno, v čem in kako naj se ustava spremeni, ter razlogi za 
spremembo. Predlogu morajo biti priloženi podpisi najmanj trideset tisoč volivcev. 

 
168.čl URS, 57.čl. ZRLI: Pobudo volivcem za vložitev predloga za začetek postopka za 
spremembo ustave oziroma predloga zakona lahko da: 

- vsak volivec,  
- politična stranka ali  
- drugo združenje državljanov. 

 
Pobuda še ni ljudska iniciativa in tudi ne sproži zakonodajnega oz. ustavnorevizijskega 
postopka. Tako pobudo mora namreč podpreti predpisano število volilcev. 

 
Pobudnik obvesti o svoji pobudi predsednika državnega zbora. Rok za zbiranje podpisov 
volivcev za podporo predlogu je šestdeset dni.  

 
Predlog za začetek postopka za spremembo ustave oziroma predlog zakona pošlje državnemu 
zboru predstavnik volivcev. 
  

4. Referendum o mednarodnih povezavah. 

3.a URS: Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko 
večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne 
organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije 
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in načel pravne države, ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh 
vrednot. 

Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko državni zbor razpiše 
referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno 
glasovali. Državni zbor je vezan na izid referenduma. Če je bil referendum izveden, glede zakona 
o ratifikaciji take mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati. 

25.a-g ZRLI: Na referendumu iz 3.a člena Ustave Republike Slovenije se volivci vnaprej izjavijo o 
prenosu izvrševanja dela suverenih pravic na mednarodne organizacije ali o vstopu v obrambno 
zvezo, ki se ureja z mednarodno pogodbo (v nadaljnjem besedilu: referendum o mednarodnih 
povezavah). 

Državni zbor po lastnih odločitvi (torej FAKULTATIVNI REFERENDUM) razpiše referendum: 

- na predlog vlade,  
- najmanj desetih poslancev ali  
- poslanske skupine (REFERENDUMSKA INICIATIVA, predlagatelji).  

V predlogu za razpis referenduma mora biti jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet 
referenduma.  

Če referendumsko vprašanje ni oblikovano v skladu s prejšnjim odstavkom, predsednik 
državnega zbora pred sejo ali državni zbor na seji pozove predlagatelja oziroma predstavnika 
predlagatelja, naj predlog v določenem roku, ki ne sme biti krajši od treh dni, ustrezno dopolni 
oziroma popravi. Če ga ne dopolni oziroma popravi, lahko to stori državni zbor sam, ali pa o 
predlogu za razpis referenduma ne  

Predlog za razpis referenduma se lahko vloži pred podpisom mednarodne pogodbe 
(PREDHODNI REFERENDUM). 

Če je do sprejetja odločitve o razpisu referenduma vloženih več predlogov za razpis 
referenduma, državni zbor določi eno ali več referendumskih vprašanj. 

O predlogu za razpis referenduma državni zbor odloči v tridesetih dneh. Odločitev o razpisu 
referenduma sprejme državni zbor z večino glasov vseh poslancev (absolutna navadna večina).  

Če v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe ustavno sodišče presoja njeno skladnost z 
ustavo, državni zbor do izdaje mnenja ustavnega sodišča odloži odločanje o predlogu za razpis 
referenduma. 

Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali. 

Državni zbor je vezan na odločitev volivcev na referendum (ZAVEZUJOČ REFERENDUM).  


