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SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Vilija Kovačiča, Ljubljana, na seji 

27. septembra 2017 

 

sklenilo: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o razpisu 

zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju 

z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 34/17) se 

zavrne. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. Pobudnik izpodbija v izreku navedeni predpis. Navaja, da je ministrstvo za 

obrambo z dopisom Sindikatu vojakov Slovenije (v nadaljevanju SVS) prepovedalo 

izražati podporo referendumu o tem zakonu in sodelovati v referendumski kampanji. 

Zato naj bi SVS sprejel sklep o ukinitvi podpore referendumu, zaradi česar naj bi 

prišlo do izpada več tisoč državljank in državljanov, ki naj bi bili pripravljeni aktivno 

sodelovati v referendumski kampanji, in do kršitve 1., 3., 22., 25., 26. in 76. člena 

Ustave. Te škode, kot to navaja pobudnik, predsednik Državnega zbora ni odpravil 

kljub opozorilu pobudnika referenduma. Trdi, da je bil zaradi tega kot pobudnik 

referenduma protiustavno oškodovan že pri zbiranju podpisov, enako pa je v 

referendumski kampanji. 

 

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. Po oceni Ustavnega sodišča pobuda ne odpira 

pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo. 

 

3. 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 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice 

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

Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko 

Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.  

 

 

 

 

 

 

 

dr. Jadranka Sovdat 

Predsednica 

 

 

 

 

 


