2TDK:
Datum
ponovitve
glasovanja bo DVK določala v
torek
“Vrhovno sodišče je v zadevi referendumskega spora, v kateri
si je z vsemi načini komunikacije s strankami prizadevalo za
hiter in učinkovit tek sodnega postopka, danes izdelalo in
odposlalo obrazloženo sodbo in sklep,” so popoldan sporočili
iz vrhovnega sodišča, da so državni volilni komisiji poslali
sodbo, da mora določiti datum ponovitve glasovanja na
referendumu.

Bo referendum 13. maja?
Po prvih načrtih bi sodbo DVK lahko dobila že začetku tedna. A
se to ni zgodilo. Po neuradnih podatkih je sodnik Erik
Kerševan zbolel. Če bi sodbo dobili do danes, bi referendum
lahko bil tudi še aprila. Zdaj se pa zdi, da je prvi možni
datum 13. maj. Ko sodbo vrhovnega sodišča državna volilna
komisija prejme, mora po sodbi ustavnega sodišča v 48 urah
določiti dan, ko bo ponovljeno odločanje o drugem tiru na
referendumu.
Po neuradnih informacijah so sodbo državni volilni komisiji iz
vrhovnega sodišča popoldan poslali po pošti in to v času, ko
je državna volilna komisija že končala z delom. Predsednik
državne volilne komisije Anton Gašper Frantar mi je v

telefonskem pogovoru povedal, da bo – če sodbo dobijo v
ponedeljek – sejo, na kateri bodo določili datum referenduma,
sklical za torek. Zadnji dan, če sodba pride v ponedeljek, ko
še lahko določijo datum referenduma, bo sreda. Pričakujem, da
bo sodba po pošti prišla v ponedeljek, je povedal tudi
direktor službe državne volilne komisije Dušan Vučko.

Ne razpis, le določitev datuma ponovitve
Datum vročitve sodbe je pomemben. Če bi sodbo prejeli že
danes, bi se morala državna volilna komisija sestati v soboto
ali nedeljo in čez vikend določiti datum ponovitve
referenduma. Frantar je, ko je opisal položaj, opozoril še, da
je napačna trditev, ki se pojavlja v medijih, da bo DVK
ponovno razpisovala referendum. Državni zbor je referendum že
razpisal, vrhovno sodišče pa je zahtevalo le ponovitev
glasovanja zaradi ugotovljenih nepravilnosti, in je le
določitev dneva, kdaj bo glasovanje ponovljeno, prepustilo
državni volilni komisiji.
Ponovno razpisovanje referenduma ni potrebno. Je že razpisan.
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