
『
ヨ

恥

Ustavnega sodi5da ;t.U-l-275107 2dne22.1.2007, Uradni list RS, 5t. 110/07, in OdIUS
xvt,82).

5. Zgolj sama zakonska moZnost, da Vlada v postopku zakonodajnega referenduma, ki

te6e vse od odloka, s katerim je bil posamezni referendum razpisan, sprejme odlo6itev o
sodelovanju v referendumskem postopku in namenjanju javnih sredstevzanjo, ne pomeni
njenega neposrednega ueinka na pravni poloZaj predlagatelja referenduma v posamezni
referendumski kampanji. Ta nastopi Sele, ko Vlada tak sklep tudi sprejme in ga uveljavi.
Zato izpodbijana zakonska dolodba ne udinkuje neposredno.

6, Ustavno sodi5de je na podlagi tretjega odstavka 82. 6lena Ustave volilni sodnik, ki na
prvi in zadnji stopnjizagotavlja sodno varstvo volilne pravice in po5tenostivolitev, ko gre
za volitve poslancev DrZavnega zbora.2 Ustava pa ne doloda, da je Ustavno sodi56e tudi
referendumski sodnik, ki bi na prvi stopnjizagotavljal sodno varstvo pravice glasovanja
na referendumu in poitenost referendumskega postopka. V odsotnosti izrecnih ustavnih
dolo6b je v prosti presoji zakonodajalca, kateremu sodi56u bo dana pristojnost sodnega
varsfua pravice do glasovanja na referendumu v primerih vsakega posameznega
referendumskega postopka. Zakonodajalec je pristojnost referendumskega sodnika
podelil Upravnemu sodi56u, ko gre za nepravilnosti v referendumskem postopku pri delu
volilnih organov (52. 6len Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, Uradnilist RS,5t.
26107 - uradno pre6i5ceno besedilo - v nadaljevanju ZRL|,3 v zvezi z 51. dlenom ZRLI),
tn Vrhovnernu sodi5du zoper porodilo Driavne volilne komisije o referendumskem izidu
(53.a 6len ZRLI).4 To sodno varstuo lahko sproZivsak glasovalec, torej ga 5e toliko bolj

sproZi 40 000 glasovalcev, ki so predlagatelj referenduma. Predmet presoje v
referendumskem sporu so lahko tudi kr5itve pravil referendumske kampanje (vklju6no z

njenim financiranjem),s saj je spo5tovanje teh pravil eden od pogojev za zagotovitev
enakopravnega poloZaja organizatorjev referendumske kampanje, ki imajo volivcem
pravico predstaviti svoje izbire in razloge zan1e, in udinkovitega izvr5evanja pravice

2 J. Sovdat, Volilni spor, GV ZaloZba, Ljubljana 2013, str. 258.
3 elen 52ZRL| doloda:
"Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora ima vsak glasovalec, predlagatelj oziroma
predstavnik predlagatelja zahteve zarazpis referenduma pravico vloZiti ugovor pri DrZavnivolilni
komisiji v treh dneh od dneva izvedbe referenduma.
DrZavna volilna komisija mora o ugovoru odloditiv roku osemin5tirideset ur.
Vsak glasovalec ima pravico vloZiti ugovor pri DrZavni volilni komisiji v istem roku tudi zaradi
nepravilnosti pri delu okrajne volilne komisije v zveziz ugotavljanjem izida glasovanja za obmo6je
okraja oziroma zaradi nepravilnosti pri delu volilne komisije volilne enote v zveziz ugotavljanjem
izida glasovanja za obmo6je volilne enote ter zoper ugotovitev DrZavne volilne komisije o
ugotovitvi izida glasovanja na diplomatsko konzularnih predstavni5tvih Republike Slovenije v tujini.
Drtavna volilna komisija mora o ugovoru odloditiv roku treh dniod vloZitve ugovora."
a elen 53a ZRLI dolo6a:
"Zoper porodilo DrZavne volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu lahko vsak glasovalec
vloZi pritoZbo v treh dneh po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
O pritoZbi iz prej5njega odstavka odlodiVrhovno sodi5de Republike Slovenije v tridesetih dneh.
Zoper odlo6itev sodi56a ni dovoljena pritoZba.
Pri odlo6anju se uporabljata drugi in tretjiodstavek prej5njega 6lena."
5 Primerjajz J. Sovdat, Sodno varstvo referenduma, Pravnik, St. 9-10 (2013), str. 640{41.
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