
 
 
 
 
 

 
 
 

PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MARKA ŠORLIJA K 
SKLEPU ŠT. U-I-279/18 Z DNE 31. 5. 2018  

 

O vprašanju določitve datuma glasovanja na referendumu sem se že opredelil v 

svojih odklonilnih ločenih mnenjih k sklepoma št. U-I-108/17 z dne 13. 7. 2017 in št. 

U-I-263/18, Up-540/18 z dne 9. 4. 2018. Z obrazložitvijo večine se takrat nisem 

strinjal, ker v nasprotju z njo menim, da pri izbiri datuma glasovanja, ki pravico bolj 

omejuje od drugih datumov, ki so na izbiro, ne gre za način izvrševanja pravice, 

ampak za poseg vanjo. Pri tem stališču ostajam. 

 

Tokratna pobuda Inga Pascha prav tako izpodbija Sklep o določitvi datuma 

ponovljenega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, 

upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, ki ga je 

sprejela DVK, vendar njena utemeljitev po mojem ne daje podlage za oceno o 

zatrjevani protiustavnosti odločitve DVK. 

 

Odločitev DVK je za pobudnika sporna, ker "brez potrebe in celo v kratkem roku sili 

državljanke in državljane dvakrat zaporedoma na volišče …". V tem vidi pobuda 

nepotrebno obremenitev volivk in volivcev. Pobudnik zatrjuje, da bi lahko DVK 

sprejela sklep "z opredelitvijo, da se navedeni referendum opravi hkrati z letošnjimi 

DZV." Ker tega DVK ni storila, je sklep po mnenju pobudnika očitno protiustaven. 

 

V zvezi s tem lahko le ponovim svoje stališče, da je časovni okvir, ki je bil dan DVK za 

določitev datuma glasovanja, omogočal izbiro datuma tudi po 13. 5. 2018. Izbira 

kasnejšega datuma bi sicer lahko, ne pa nujno morala, privedla do glasovanja na 

referendumu in državnozborskih volitvah na isti dan.  

 

Zgolj zato, ker DVK ni določila, da se glasovanje na referendumu opravi na dan 

volitev v Državni zbor (DVK je datum glasovanja določila, predno je bil določen datum 

volitev v Državni zbor), sklep DVK ni protiustaven, zato sem glasoval za zavrnitev 

pobude. 
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         Sodnik 

 

 
 


