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Neprimerno ločeno obravnavanje istovrstnih zadev – 
drugič 

 

 

1. Pobudnik g. Ingo Pasch izpodbija Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja 

na ponovljenem referendumu o drugem tiru. Pobudo je na Ustavno sodišče vložil še v 

času, ko je bila na Ustavnem sodišču tudi podobna pobuda g. Vilija Kovačiča, s 

katero je slednji prav tako izpodbijal omenjeni Sklep oziroma določitev datuma 

ponovnega glasovanja na omenjenem referendumu. V takem primeru bi Ustavno 

sodišče moralo o obeh tesno povezanih pobudah odločati skupaj, ne pa da o eni 

(Kovačičevi) odloči takoj, torej še pred izpodbijanim dnevom glasovanja, o drugi 

(Paschevi) pa šele mnogo po tem, ko je do referenduma na izpodbijani datum že 

prišlo. Takšno različno obravnavanje pobud, ki izpodbijata isti akt in se vsebinsko 

pomembno dopolnjujeta, se mi zdi nedopustno. Na Ustavnem sodišču je, da zagotovi 

enako obravnavo pobudnikov, da z združenjem zadev kar najbolj celovito presoja 

argumente iz obeh vlog (argumenti se vsebinsko dopolnjujejo) ter da na ta način tudi 

obe obravnava pravočasno. V nasprotnem primeru – še posebej, če o eni od obeh 

pobud odloča šele po tem, ko je do referenduma na izpodbijani dan že prišlo – je 

Ustavno sodišče tisto, ki pobudniku onemogoči pravico do enakega in učinkovitega 

sodnega varstva. 

 

2. Na težavo, da Ustavno sodišče očitno nima vzpostavljenega dovolj učinkovitega 

mehanizma, po katerem bi, ko o neki zadevi odloča, še pravočasno zaznalo, da ima 

"v hiši" tudi povezano zadevo ter obe zadevi v prid enakopravnega obravnavanja 

strank združilo, sem opozoril že v zadevi št. U-I-110/17 (Ločeno mnenje sodnika DDr. 



  

Jakliča z dne 5. 10. 2017: "Neprimerno ločeno obravnavanje istovrstnih zadev"), 

ko je šlo celo za isti stranki sodišča. Ponovna napaka sama po sebi govori o 

utemeljenosti že prvega ločenega mnenja. V takšnih okoliščinah ex post odločitve 

večine, ki isti stranki že drugič zapored onemogoči pravico do enakega in 

učinkovitega varstva, ne morem podpreti. 
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