
volivcev do glasovanja na referendumu.o V referendumskem sporu tako ni mogo6e
izpodbijati vsake zase posamicnih odlo6itev bodisi pristojnih organov, ki so zadotz eni za
izvalarye referendumskih opravil, bodisi odlocitev ali ravnanj posameznih udelezencev
referendumske kampanje. Mogode pa je izpodbryati referendumski izid in v tem okviru
uveljavljati vse morebitne nepravilnosti, ki bi lahko ali so vplivale na po5tenost tega
postopka in s tem tudi na njegov izid. Zakonodajalec je odlo6il, da je referendumski
sodnik Vrhovno sodi5de, ki zagotavlja sodno varstvo na prvi in zadnji stopnji. Zoper
odloditev vrhovnega sodi5ca niso dovoljena ne redna ne izredna pravna sredstva znolral
sistema rednega sodstva. Kot v vseh drugih primerih pa je zoper njegovo odlocitev v
referendumskem sporu v skladu s pogoji, kijih doloca ZUstS, dovoljena ustavna prito2ba.
Pred odlocitvijo Vrhovnega sodiSca pa v skladu s prvim odstavkom 51. clena ZUstS
ustavna pritoZba ni dovoljena. ker pravna sredstva se niso izcrpana.

7' Glede na navedeno ima pritoZnik zaradi morebitnih krSitev pravil referendumske
kampanje in njenega financiran.la zagotovljeno sodno varstvo v referendumskem sporu
pred Vrhovnim sodi5cem. ee z njegovo odlocitvijo ne bo zadovoljen, jo bo lahko
izpodbijal zaradi kr5itev clovekovih pravic in temeljih svobo5ein z ustavno pritoZbo. ee bo
v postopku pred Vrhovnim sodiSdem uveljavljaltudi protiustavnost zakonske ureditve in
Vrhovno sodisce njegovim razlogom ne bo sledilo, bo lahko poleg ustavne pritozbe vlozil
tudi pobudo, s katero bo izpodbijal zakonsko ureditev, ce bo menil, da je zaradi njene
protiustavnosti pri5lo do referendumskih nepravilnosti, ki so vplivale ali bi lahko vplivale
na referendumski izid. Navedeno stali5de pritoZniku ne onernogoea dostopa do
Ustavnega sodi5da, temvec pomeni le njegovo odloZitev na das po izcrpanju pravnih
sredstev pred pristojnim sodi5cem, ki ga doloda zakon. Glede na navedeno je Ustavno
sodisce ustavno pritoZbo zavrglo, ker zoper sklep Vlade, ki ga izpodbija, niso izcrpana
pravna sredstva (1. tocka izreka). Pri tem se ni spu5calo v vprasanje, ali je Vlada sklep
sprejela, prav tako pritoZnika ni pozivalo k njegovi predloZitvi (drugi odstavek 53. clena
ZUstS), ker tako ali tako pritoZnik 5e ni mogel izkazali izcrpanja pravnih sredstev.

I' Glede na to' da izpodbijana zakonska dolodba ne udinkuje neposredno, pobudnik pa
5e ni izcrpal sodnega varstva zoper ugotovljeni izid referenduma, je Ustavno sodisce
zavrglo tudi pobudo, sajje ta glede na ustaljeno ustavnosodno presojo (sklep Ustavnega
sodi5ca 5t. U-l-275l07) preuranjena (2. to6ka izreka).

C.

9.Ustav,o sOdiも ёe ie sprejelo ta sklep na pOdlagitretiega OdStavka 25.ё
lena in pete

alineie prvega Odstavka 55,b ёlena ZUsts ter pⅣ e alineie tretiega Odstavka 46.ё lena
Poslovnika Ustavnega sOdiも こa(Uradni list RS, もt. 86ノ 07, 54/10 in 56/11)v Sestavi:
predsednica dr.Jadranka SOvdatter sOdnice in sOdnikidr.MateiAccetto,dr.Dunia Jadek

6P‖mettaitudi 29.toё ko obraz10芝 itve odioё be Ustavnega sOdiも こa St.uJ_76/14 z dne 17.4.2014
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