
 
 
 
 
 

 
 
 

Številka:  U-I-279/18-5 

Datum:  31. 5. 2018 

 

 

 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Inga Falka Pascha Wallersberga, 

Ljubljana, na seji 31. maja 2018 

 

sklenilo: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Sklepa o določitvi datuma 

ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, 

upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper 

(Uradni list RS, št. 20/18) se zavrne. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. Pobudnik izpodbija Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na 

zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z 

drugim tirom železniške proge Divača–Koper (v nadaljevanju Sklep), ki ga je sprejela 

Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK). Navaja, da morajo državni organi, 

med njimi tudi DVK, postopati tako, da na najbolj učinkovit in racionalen način ter s 

čim manj preprekami omogočajo državljankam in državljanom uresničevanje njihovih 

ustavnih pravic. Navedeni sklep DVK, ki naj bi brez potrebe in v kratkem roku silil 

državljanke in državljane dvakrat zaporedoma na volišča, naj bi pomenil očitno 

dodatno obremenjevanje volivk in volivcev ter namerno nagajanje oziroma oviranje 

njihove čim večje udeležbe na referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in 

gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, pa tudi na volitvah. 

 

2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 

64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno 

sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega 

vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali 



  

zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega 

postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o 

pomembnem ustavnopravnem vprašanju. 

 

3. Ustavno sodišče se je z vprašanjem ustavnosti Sklepa že ukvarjalo. S sklepom št. 

U-263/18, Up-540/18 z dne 9. 4. 2018 (Uradni list RS, št. 27/18) je pobudo za začetek 

postopka za oceno njegove ustavnosti zavrnilo. 

 

4. Ustavno sodišče je torej že odločilo o ustavnopravnem vprašanju, ki je vsebina 

pobude. Po oceni Ustavnega sodišča pobudnik ne navaja okoliščin, ki jih Ustavno 

sodišče ni ocenjevalo v zadevi, v kateri je že odločilo, in ki bi lahko pripeljale do 

drugačne odločitve Ustavnega sodišča. Prav tako pobuda ne odpira novih 

pomembnih ustavnopravnih vprašanj. Zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo.  

 

5. Zaradi navedene odločitve se Ustavno sodišče ni opredeljevalo do vprašanja, ali so 

izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo pobude.  

 

6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS 

in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list 

RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter 

sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. 

Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je 

sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Jaklič, ki je dal 

odklonilno ločeno mnenje. Sodnik Šorli je dal pritrdilno ločeno mnenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Jadranka Sovdat 

Predsednica 

 

 

 

 

 

 


