
 

 

 

 

vabi na okroglo mizo 

 

SPREMINJANJE USTAVE GLEDE POLOŢAJA USTAVNEGA SODIŠČA 

 

 

 

Spoštovani! 

 

 

Vabimo Vas, da se udeležite okrogle mize z naslovom Spreminjanje ustave glede 

poloţaja ustavnega sodišča, ki ga pripravlja Društvo za ustavno pravo Slovenije. Okrogla 

miza bo v torek, 9. decembra 2008, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer od 13.30 

ure dalje v seminarski sobi 2. Pred tem bo od 13.00 potekala razširjena seja upravnega 

odbora Društva za ustavno pravo Slovenije. 

 

Srečanje se bo začelo s slavnostnim govorom zaslužnega profesorja dr. Ljuba Bavcona na 

predvečer dneva človekovih pravic ter pozdravnim govorom dr. Erika Kerševana, 

predstavnika Predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka. Uvodne misli k temi okrogle 

mize bo nato predstavil Joţe Tratnik, predsednik Ustavnega sodišča RS. 

 

Okroglo mizo bo vodil in moderiral dr. Igor Kaučič, profesor na Pravni fakulteti in nosilec 

predmeta Ustavno procesno pravo. Ostali govorniki na okrogli mizi bodo: 

 

 Aleš Zalar, minister RS za pravosodje, 

 Franc Testen, predsednik Vrhovnega sodišča RS in nekdanji predsednik Ustavnega 

sodišča RS,  

 prof. dr. Dragica Wedam-Lukić, nekdanja predsednica ustavnega sodišča RS in  

 mag. Matevţ Krivic, nekdanji sodnik ustavnega sodišča RS. 



Namen okrogle mize je odpreti razpravo o morebitnih spremembah Ustave, ki naj bi zožile 

pristojnosti in okrepile položaj Ustavnega sodišča. Čeprav so nekatere zakonske spremembe 

iz leta 2007 že šle v smeri razbremenitve ustavnega sodišča, je danes očitno, da ni bil storjen 

zadosten korak k učinkoviti in kvalitetni ustavnosodni presoji. Ena od možnih rešitev je 

uveljavitev sistema sprejema ustavne pritožbe na podlagi prostega preudarka ustavnega 

sodišča (po zgledu ameriškega Supreme Court). Takšna novost, ki zahteva spremembo 

Ustave, bi vplivala ne samo na položaj Ustavnega sodišča in vse posameznike, ki se nanj 

obračajo, temveč bi korenito spremenila vlogo rednega sodstva. Zato ne čudi, da so k okrogli 

mizi bili povabljeni eminentni sogovorniki z ministrstva za pravosodje, ustavnega sodišča, 

vrhovnega sodišča in s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Okrogla miza bi tako lahko 

ponudila obrise, kako in kam bosta zaplula skrb za ustavnost in varstvo človekovih pravic v 

Sloveniji. 

 

Želimo si, da sodelujete na okrogli mizi z lastnimi razmišljanji in predlogi. 

 

Za morebitna vprašanja in pojasnila v zvezi z izvedbo okrogle mize se lahko obrnete na 

sekretarja društva, as. dr. Sašo Zagorca (sasa.zagorc@pf.uni-lj.si). 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Predsednik društva 
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