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ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MARKA ŠORLIJA
K SKLEPU ŠT. U-I-108/17 Z DNE 13. 7. 2017
1. Glasoval sem proti odločitvi, da se pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
Odloka o razpisu referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z
drugim tirom železniške proge Divača-Koper zavrne. Pobudnik je Odlok izpodbijal iz več
razlogov. V tem mnenju želim predstaviti svoj pogled le glede stališča pobudnika, da
Državni zbor datuma referenduma ne bi smel določiti tako, da se tridesetdnevna
referendumska kampanja prične v času dopustov in parlamentarnih počitnic, in da je
Odlok z vidika enakih možnosti državljanov diskriminatoren, tako do pobudnika
referenduma kot tudi do udeležencev, ki bi želeli ali so že najavili sodelovanje v kampanji.
2. Strinjam se z razlogi v 6., 7. in 8. točki Sklepa, da se bo referendumska kampanja
začela 25. 8. 2017, ne pa tudi s presojo, da Državni zbor z umestitvijo ene četrtine
kampanje v čas počitnic in dopustov ne bo nedopustno posegel v možnost učinkovite
referendumske kampanje in posledično možnost učinkovitega izvrševanja pravice do
glasovanja na referendumu.
3. Odlok za dan razpisa referenduma določa 6. 7. 2017, med možnimi datumi za dan
glasovanja med 6. 8. 2017 in 6. 7. 2018 pa je izbran datum 24. 9. 2017. Tako je
upoštevan prvi odstavek 33. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), po
katerem od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot
trideset dni in ne več kot leto dni. Z določitvijo dneva glasovanja je bil določen tudi datum
začetka referendumske kampanje, ki pa pade v čas dopustov in počitnic (25. 8. 2017).
4. Za na videz lahkim vprašanjem, ali je določitev dneva glasovanja na referendumu v
prosti presoji Državnega zbora, tiči pravo vprašanje, na katerega je treba odgovoriti za
pravilno ustavnopravno presojo utemeljenosti pobude: ali izbira datuma glasovanja, ki
zmanjšuje učinkovitost referendumske kampanje, čeprav bi bil lahko izbran drug datum,
pri katerem do tega ne pride, pomeni nedopustno omejevanje pravice do glasovanja na
referendumu. Zanesljivo čas teka referendumske kampanje lahko poseže v pravico do
glasovanja ali pravico do učinkovite kampanje. Ni pomembno samo, da je dan glasovanja
določen tako, da volivci lahko neovirano in v čim večjem številu glasujejo, ampak tudi da
lahko v za to določenem obdobju kampanja neovirano poteka. Slednje pomeni tudi, da

mora kampanja potekati v času, ko bo lahko nagovorila čim širši krog ljudi, to pa v
dopustniškem in počitniškem času ni mogoče. V obravnavanem primeru bo šla kampanja
v četrtini časa njenega trajanja mimo kar pomembnega števila ljudi.
5. Udeležba in glasovanje volivcev na referendumu je demokratična ustavna pravica, ki
pomeni obliko neposrednega sodelovanja državljanov pri upravljanju javnih zadev.
Izvedba referendumskega postopka, v katerega sodi tudi referendumska kampanja, mora
omogočati učinkovito uresničevanje pravice. Ta ne le da ne sme biti odrečena, ampak
tudi ne ovirana oziroma njeno izvrševanje oteženo, ne da bi za to obstajal nujen razlog.
Odlok mora določiti datum glasovanja na referendumu v zakonsko določenem roku, a to
ne pomeni, da ga lahko določi kadarkoli v tem času. V roku, ki je za trideset dni krajši od
enega leta, lahko izbira med datumi, ki zagotavljajo nemoteno učinkovito uresničevanje
pravice do glasovanja. Če ima takšno možnost, ne sme izbrati datuma, ki pravico
omejuje.
6. Presoja, ali Odlok z določitvijo datuma glasovanja na referendumu in s tem tudi
začetka referendumske kampanje posega v demokratičen proces odločanja državljanov
na referendumu o zakonski ureditvi, ki jo je sprejel zakonodajalec, je za Ustavno sodišče
naloga par excellence. Ustavno sodišče v tem postopku nadzira zakonodajno oblast zato,
da zagotovi neoviran potek demokratičnega procesa in tako zagotavlja državljanom
učinkovito uresničevanje pravice. Odločitev referenduma utegne spremeniti zakonsko
ureditev, kar pa ni nujno v interesu večine v Državnem zboru. Iz tega razloga Ustavno
sodišče ne more presojati ustavnosti Odloka le z vidika legitimnega cilja oziroma tega, ali
se je Državni zbor pri odločitvi gibal zgolj znotraj razumnih ustavnih okvirjev, ampak mora
presojo opraviti po strogem testu, ki predpostavlja, da mora Državni zbor kot zakonodajna
veja oblasti pri omejevanju ali oviranju pravic v referendumskem odločanju uporabiti
sredstva, ki dosegajo nujen in ne le legitimen cilj in so obenem najmilejša za
demokratične pravice, ki so pri zasledovanju takšnega nujnega cilja lahko ovirane.
7. Ni videti nikakršnega nujnega razloga, zaradi katerega bi bilo treba za začetek
referendumske kampanje določiti datum 25. 8. 2017, ko je še čas letnih dopustov in
počitnic. Za dosego nujnega cilja razpisa referenduma so na voljo številna sredstva, ki so
z vidika omejitev te pravice bistveno milejša – katerikoli drug datum glasovanja, ki bi
omogočil, da se celotna kampanja izvede izven časa poletnih počitnic. Ustavno sodišče
bi moralo za presojo ustavnosti Odloka uporabiti strogi test, ki bi po mojem prepričanju
narekoval ugotovitev, da je Odlok v nasprotju z Ustavo.
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