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Pobuda za odločanje o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank

Spodaj podpisani pobudniki se pridružujemo pobudi Ps-1/22 in vlagamo pri Ustavnem sodišču RS
pobudo za odločanje o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank:

a. Socialni demokrati, SD, Levstikova ulica 15, 1000 Ljubljana, matična št. 5147484000
b. Levica, Prešernova cesta 3, 1000 Ljubljana, matična št. 4099753000

ESČP je v primerih Komunistične stranke Nemčije (250/57 z dne 20. julija 1957) in dvakrat
Romunije (78635/13 z dne 5. 5. 2020 in 20401/15 z dne 30. 11. 2021) potrdilo, da je prepoved
komunističnih strank, ki niso distancirane od bivšega režima ali se zavzemajo za protiustavne cilje,
“nujna v demokratični družbi”.

Stranki SD in Levica, četudi bi kdaj v preteklosti morda bili ustavno-skladni in distancirani od
bivšega komunističnega režima in vrednot komunizma, v zadnjih letih od njih nista distancirani in
ustavno-skladni. V zadnjem desetletju sta večkrat ravnali in še ravnata protiustavno.

Stranka SD z mnogimi ravnanji zadnjih let izkazuje, da ni (več) distanicrana od nekdanjih
Komunistične partije, Zveze komunistov Jugoslavije in Slovenije in njihovih vodij Borisa Kidriča,
Josipa Broza Tita in Edvarda Kardelja. SD je pravna naslednica teh organizacij. Poslanec Koprivc
je v DZ marca 2019 sporočil "Socialni demokrati smo ponosni nasledniki Zveze komunistov". Niti
stranka in niti predstavniki SD ali katerikoli politik SD se niso distancirali od te izjave ali je zanikali.
Vodstvo SD in njeni člani na dogodkih, predvsem na dogodkih stranke, pogosto prikazujejo
simbole Komunistične partije, Zveze komunistov, fotografije diktatorja Tita, zastave bivše
komunistične Socialistične republike Slovenije z rdečo zvezdo, uniforme pionirjev in ostale simbole
totalitarizma. Predsednica SD Tanja Fajon, bivši predsednik SD Dejan Židan in poslanec Koprivc
so se priklonili Borisu Kidriču, predsedniku komunistične vlade v času najhujših zločinov po drugi
svetovni vojni in se od spomenika ponižno pomikali ritenski. Na prireditvah, kjer so blizu zastave
bivšega režima, se od njih ne distancirajo. Prav z ničemer v zadnjih desetih letih SD ni izkazala, da
bi se distancirala od bivše Zveze komunistov (glej pobudo Ps-1).

Stranka Levica ima protiustaven program, v katerem se zavzema za kršitve lastninske pravice in
rušenje demokratičnega ustavnega reda (glej pobudo Ps-1). Stranka in njeni voditelji so ravnali
protiustavno v zadnjih letih mnogokrat, ko so njeni predstavniki kršitve lastninske pravice in
temeljev demokracije napovedovali in obljubljali v javnih nastopih in izjavah (glej pobudo Ps-1).

Predlagamo, da Ustavno sodišče kriterije, ki sta jih oblikovala ESČP in Zvezno ustavno sodišče
Nemčije, aplicira na stranki SD in Levica ter ugotovi njuno protiustavno ravnanje.

Pravni interes izpolnjujemo kot državljani, prebivalci in volivci Slovenije ter kot žrtve ali potomci
žrtev komunizma. Statusa žrtve ali potomcev žrtve ni potrebno posebej pojasnjevati, saj smo vsi, ki
smo živeli pred letom 1989, bili žrtve kršitve svobodne gospodarske pobude,
socializem/komunizem nam je vsem onemogočal sodelovanje na trgu, oblast je našim prednikom
nacionalizirala premoženje ali onemogočala njegovo povečevanje, prehajanje mej, svobodo
izražanja in združevanja, jih ustrahovala, v 500+ moriščih je 100.000+ trupel. Enako kot pri volilni
zakonodaji ima pravni interes za ustavno-skladne volitve, sestavo DZ in politične akterje vsak
prebivalec ali volivec. Varstvo temeljev demokracije in ustavne ureditve in odločitev, s katero
Ustavno sodišče odpravi nadaljnje protiustavno delovanje strank ali odstranitev nedemokratičnih



strank, so sredstvo varovanja demokracije in v pravnem interesu vseh. Akti Sveta Evrope dajejo
pravico do sprožitve tovrstnega postopka vsakemu državljanu.

Prosimo za javno obravnavo in odločitev pravočasno pred volitvami. EKČP nam - vsem
državljanom - v 6. in 13. členu ter 3. členu 1. protokola daje pravico do javne obravnave in
odločitve pred volitvami. Ne le kot pobudniki, tudi kot državljani in volivci imamo pravico dobiti in
spremljati javno obravnavo o tem pomembnem pravnem in družbenem vprašanju. Le ob javni
obravnavi in odločitvi pred volitvami bomo dobili “učinkovito” pravno sredstvo in “svobodne volitve”,
do katerih imamo po EKČP pravico. Pred glasovanjem imamo pravico vedeti, ali so stranke, ki se
potegujejo za sedeže DZ, legalne in ustavne. Prisotnost na javni obravnavi prosimo vsaj v obliki
spremljanja po spletu. Prosimo tudi za položaj stranskega udeleženca.

Ker je pobudnikov v predmetni zadevi veliko in je postopek v širokem javnem interesu, spis
Ps-1/22 pa javen, prosimo in soglašamo, da sodišče namesto s pošiljanjem pošte komunicira z
nami in ostalimi pobudniki na način, da objavlja dopise na spletu. Sodišča v tujini v zadevah
širšega pomena objavljajo spise na spletu.

Ustavnemu sodišču predlagamo, da ugotovi, da sta program stranke Levica ter delovanje strank
Levica in SD protiustavni. Predlagamo tudi, da z odločbo prepove nadaljnje protiustavno delovanje
političnih strank Levica in SD, to je izražanje naklonjenosti komunizmu, Zvezi komunistov, Titu,
Kidriču in Kardelju ter simbolom komunizma in nacionalizaciji zasebnega premoženja. Predlagamo
tudi, da Ustavno sodišče v obrazložitvi sporoči, da med protiustavno ravnanje politične stranke sodi
tudi uvrstitev posameznikov, ki ponavljajoče izvajajo tovrstna ravnanja, na kandidatno listo.

Dodatne navedbe (lahko pustite prazno ali izpolnite, po želji lahko priložite tudi dodatni list):

Št. IME IN PRIIMEK TISKANO
(kot je zapisano v osebnem
dokumentu)

ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA TISKANO KRAJ PODPIS
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Poslati po elektronski pošti na info@us-rs.si in navadni pošti na Beethovnova 10, Ljubljana.


