
1 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 24/05) in  Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena 
Ustave Republike Slovenije.
2 Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13).
3 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16).
4 Zakon o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12).
5 Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl. US, 109/12 in 10/17 – ZPP-E).

             Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana                                                                                         T: +386 1 478 1000

                                                                                                                                                                      F: +386 1 478 1607

                                                                                                                                                                           E: gp.gs@gov.si

                                                                                                                                                                      http://www.vlada.si/

Številka:                05001-31/2017/8

Datum:                  12. 1. 2018

Mnenje o zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o referendumu 
in ljudski iniciativi in šestega odstavka 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji

I. Uvodno

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) je bila dne 20. 12. 2017 s strani Državnega zbora 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor) pozvana, da poda mnenje v zvezi z zahtevo 

Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vrhovno sodišče) za oceno ustavnosti 

Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (v nadaljnjem besedilu: ZRLI)1 in šestega odstavka 4. člena Zakona 

o volilni in referendumski kampanji (v nadaljnjem besedilu: ZVRK)2 – v nadaljnjem besedilu: Zahteva.

II. Povzetek zahteve

Vrhovno sodišče je s sklepom št. Uv 10/2017-13 prekinilo postopek odločanja o pritožbi zoper poročilo 

Državne volilne komisije (v nadaljnjem besedilu: DVK) o izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o 

Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (v 

nadaljnjem besedilu: ZIUGDT), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65/17 z dne 20. 11. 2017, in pritožbi 

zoper sklep Vlade, št. 02401-7-2017/2, z dne 20. 7. 2017, ter sklep Vlade, št. 41012-50/2017/2, z dne 27. 7. 

2017 (v nadaljnjem besedilu: pritožba zoper Poročilo DVK z dne 20.11.2017), in na podlagi 156. člena 

Ustave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Ustava)3 ter prvega odstavka 23. člena Zakona o 

ustavnem sodišču (v nadaljevanju: ZUstS)4 vložilo zahtevo za oceno ustavnosti ZRLI in šestega odstavka 4. 

člena ZVRK. 

Vrhovno sodišče v Zahtevi navaja, da je sodno varstvo zoper poročilo DVK o izidu glasovanja v skladu z 

ZRLI (53.a člen v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 53. člena ZRLI) zagotovljeno pred Vrhovnim 

sodiščem, ki o pritožbi odloči ob smiselni uporabi Zakona o upravnem sporu (v nadaljnjem besedilu: ZUS-1)5

ter da je v skladu z razlago 53.a člena ZRLI Ustavnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

Ustavno sodišče) v tem okviru mogoče uveljavljati vse morebitne nepravilnosti, ki bi lahko ali so vplivale na 

poštenost tega postopka in njegov izid. Vendar pa bi moral zakon za učinkovito sodno varstvo (23. člen 

Ustave) ter za zagotovitev varstva v referendumskem postopku varovanih pravic tako organizatorjev 

kampanje kot tudi vseh, ki so na referendumu glasovali (44. in 90. člen Ustave), urejati tako 

materialnopravna kot tudi procesnopravna vprašanja, vendar temu ni tako. Vrhovno sodišče je mnenja, da 

tudi z ustaljenimi metodami pravne razlage in pravnimi instituti sodne prakse, navedenih vprašanj ne more 

razrešiti. Vrhovno sodišče navaja, da tudi ZVRK ne ureja bistvenih vidikov, ki lahko vplivajo na izvajanje 

kampanje, namreč niti cilja pri uporabi javnih sredstev s strani Vlade za potrebe referendumske kampanje, 
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6 Glejte: odločba US, št. U-I-207/08, Up-2168/08, 18. 3. 2010, zlasti 12.-17. točka; objava: Uradni list RS, št. 30/10 in 
OdlUS XIX, 3 ter S. Nerad, Pravna praznina in protiustavna pravna praznina, Pravna praksa, št. 29-30/2010, str. 6-8.
7 Odgovor Vlade na pritožbo je ena od prilog Zahteve.

niti omejitev oziroma usmeritev pri uporabi teh sredstev, ki bi nenazadnje zagotavljale tudi naknadni učinkovit 

nadzor sodišča nad pravilnostjo njihove uporabe. Zaradi domnevne protiustavne pravne praznine Vrhovno 

sodišče vlaga zahtevo za oceno ustavnosti ter predlaga Ustavnemu sodišču, da ugotovi protiustavnost ZRLI 

in šestega odstavka 4. člena ZVRK z Ustavo in ju v spornem delu razveljavi oziroma naloži Državnemu 

zboru, da navedeno protiustavnost odpravi ter da, zaradi potrebe po čimprejšnjem zaključku navedenega 

referendumskega spora,  zadevo obravnava absolutno prednostno.

III. Opredelitev Vlade do navedb v Zahtevi za oceno ustavnosti

Vlada uvodno meni, da v ZRLI ni protiustavnih pravnih praznin6 in da je izpodbijana zakonska določba ZVRK 

v skladu z Ustavo. V nadaljevanju so predstavljena ustavnopravna stališča Vlade z vidika vsebine ZRLI in 

izpodbijane določbe ZVRK. 

III. 1 Okoliščine referendumskega spora

Kar zadeva okoliščine konkretnega referendumskega spora na podlagi pritožbe, ki teče pred Vrhovnim 

sodiščem (poglavje I Zahteve), Vlada poudarja, da so bili argumenti v prid stališču Vlade izpostavljeni že v 

okviru njenega odgovora na pritožbo (sklep Vlade št. 04200-6/2017/4 z dne 30.11.2017; v nadaljnjem 

besedilu: odgovor na pritožbo), posredovanega Vrhovnemu sodišču. V odgovoru na pritožbo je Vlada 

izpodbijala navedbe v pritožbi kot neutemeljene v celoti. Vlada meni, da je bil vladni sklep o financiranju 

volilne kampanje zakonit in glede na vse navedeno razumen in sorazmeren ter zato ustavno nesporen ukrep 

in da pri izvedbi referenduma ni prišlo do kršitev zatrjevanih določb Ustave in mednarodnega prava ter  da 

ZVRK ni v neskladju z Ustavo. Na podlagi navedenega je Vlada Vrhovnemu sodišču predlagala, da zavrne 

pritožbo zoper Poročilo DVK z dne 20.11.2017 in zavrže pritožbi zoper izpodbijana sklepa Vlade, za katere je 

pristojna Vlada. Glede na navedeno se Vlada tudi v zvezi z Zahtevo v splošnem v celoti sklicuje na 

argumentacijo, ki jo je navedla v odgovoru na pritožbo.7

III. 2. Sodno varstvo v referendumskem sporu

III. 2.1 Zakonske določbe o sodnem varstvu v referendumskem sporu 

Sodno varstvo pravice glasovanja na referendumu ZRLI ureja v 5. poglavju III. oddelka, ki nosi naslov 

»Postopek za izvedbo referenduma«. ZRLI določa, da imata zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora 

vsak glasovalec, predlagatelj referenduma oziroma predstavnik predlagatelja zahteve za razpis referenduma 

pravico vložiti ugovor pri DVK v treh dneh od dneva izvedbe referenduma (prvi odstavek 51. člena). DVK 

mora o ugovoru odločiti v roku oseminštirideset ur (drugi odstavek 51. člena). Poleg tega ima vsak 

glasovalec pravico vložiti ugovor pri DVK v istem roku tudi zaradi nepravilnosti pri delu okrajne volilne 

komisije v zvezi z ugotavljanjem izida glasovanja za območje okraja oziroma zaradi nepravilnosti pri delu 

volilne komisije volilne enote v zvezi z ugotavljanjem izida glasovanja za območje volilne enote ter zoper 

ugotovitev DVK o ugotovitvi izida glasovanja na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije 

v tujini (tretji odstavek 51. člena). O tem ugovoru mora DVK odločiti v roku treh dni od vložitve ugovora (četrti 

odstavek 51. člena ZRLI).

DVK ima pooblastilo, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti, ki so vplivale ali bi utegnile vplivati na izid 

referenduma, razveljavi glasovanje na posameznem volišču (prvi odstavek 52. člena ZRLI), lahko pa tudi 

sama ugotovi referendumski izid (drugi odstavek 52. člena ZRLI). Če ugovor zavrne, lahko glasovalec vloži 
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8 Sklep Ustavnega sodišča RS, št. U-I-130/17, Up-732/17 z dne 28. 9. 2017, 6. točka obrazložitve.
9 Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-63/99 z dne 8. 5. 2003.
10 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-C) (Uradni list RS št. 83/2004 z 
dne 29. 7. 2004)
11 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (EVA 2004-1711-0004), točka 
I.2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona.

pritožbo na sodišče, pristojno za upravne spore, v oseminštiridesetih urah po prejemu odločbe (tretji 

odstavek 52. člena ZRLI). V skladu s 53. členom ZRLI sodišče odloči o pritožbi v roku oseminštirideset ur, 

odloča v sestavi treh sodnikov in ob smiselni uporabi zakona o upravnem sporu. 

Poleg navedenega ZRLI določa, da lahko vsak glasovalec vloži pritožbo zoper poročilo DVK o izidu 

glasovanja na referendumu (v nadaljnjem besedilu: referendumski spor) v treh dneh po njegovi objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije (prvi odstavek 53.a člena). O pritožbi odloči Vrhovno sodišče v tridesetih 

dneh; zoper njegovo določitev ni dovoljena pritožba (drugi odstavek 53.a člena). Pri odločanju Vrhovnega 

sodišča se uporabljata drugi in tretji odstavek 53. člena (tretji odstavek 53.a člena), kar pomeni, da Vrhovno 

sodišče odloča v senatu treh sodnikov ob smiselni uporabi določb zakona o upravnem sporu. 

V referendumskem sporu je skladno z razlago Ustavnega sodišča mogoče izpodbijati referendumski izid in v 

tem okviru »uveljavljati vse morebitne nepravilnosti, ki bi lahko ali so vplivale na poštenost tega postopka in s 

tem tudi na njegov izid«.8 Ustavno sodišče v obrazložitvi svoje odločitve navaja, da so predmet presoje v 

referendumskem sporu lahko tudi kršitve pravil referendumske kampanje (vključno z njenim financiranjem), 

saj je spoštovanje teh pravil eden od pogojev za zagotovitev enakopravnega položaja organizatorjev 

referendumske kampanje, ki imajo volivcem pravico predstaviti svoje izbire in razloge zanje, in učinkovitega 

izvrševanja pravice volivcev do glasovanja na referendumu. 

III. 2.2 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-63/99 in novela ZRLI-C

Ureditev referendumskega spora, kot je določena v 53.a členu ZRLI, je bila pripravljena in sprejeta na 

podlagi odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-63/99 iz leta 2003, v kateri je Ustavno sodišče  ugotovilo, da je bil 

takratni Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 38/96 in 59/01) v neskladju z 

Ustavo, ker ni omogočal učinkovitega in celostnega varstva pravice do glasovanja na referendumu.9 Ustavno 

sodišče je s konkretnim načinom izvršitve svoje odločitve tudi določilo, na kakšen način se varstvo pravico 

do glasovanja izvaja v prehodnem obdobju, torej do odprave neskladja s strani zakonodajalca (4. in 5. točka 

izreka). V 4. točki izreka odločbe je Ustavno sodišče določilo, da vsak glasovalec lahko vloži pritožbo zoper 

poročilo Republiške volilne komisije o izidu referenduma v treh dneh po njegovi objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. Nadalje je Ustavno sodišče določilo, da o pritožbi odloči Vrhovno sodišče v tridesetih 

dneh in da zoper odločitev sodišča ni dovoljena pritožba. Ustavno sodišče je tudi določilo, da se pri 

odločanju smiselno uporabljajo prvi odstavek 52. člena ter drugi in tretji odstavek 53. člena Zakona o 

referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 38/96 in 59/01; navedena odstavka sta po vsebini 

enaka kot v veljavnem ZRLI). V 5. točki izreka je Ustavno sodišče določilo, da Državni zbor pošlje zakon, ki 

je bil potrjen na naknadnem referendumu, v razglasitev in v objavo takoj po preteku pritožbenega roka, v 

primeru vložitve pritožbe pa, ko je pritožbeni postopek pravnomočno končan. Glede na odločitev Ustavnega 

sodišča gre šteti, da navedeni način izvršitve, kot je bil določen za čas do odprave neskladja, izpolnjuje 

standarde učinkovitega in celostnega varstva pravice do glasovanja na referendumu. 

Na  podlagi zgoraj navedene odločbe Ustavnega sodišča je bila pripravljena in sprejeta novela Zakona o 

referendumu in o ljudski iniciativi (v nadaljnjem besedilu: ZRLI-C)10, katere cilj11 je bil predvsem tudi 

uskladitev zakona z navedeno odločbo, torej zagotovitev učinkovitega in celotnega varstva pravice 

glasovanja na referendumu. Z novelo ZRLI-C je bil predlagan novi 53.a člen, ki je na novo določil pritožbo 

zoper poročilo DVK o izidu glasovanja na podlagi načina izvršitve, kot ga je za prehodno obdobje določilo 

Ustavno sodišče. 

III. 2.3 Vsebinske podlage za presojo v referendumskem sporu 
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12 J. Sovdat, : Sodno varstvo referenduma, Pravnik, št. 9-10/2013, str. 645 in 646. 
13 Enako navaja tudi Vrhovno sodišče v točki 36 Zahteve.
14 Sklep Ustavnega sodišča RS, št. U-I-130/17-9, Up-732/17-9 z dne 28. 9. 2017, 6. točka obrazložitve.
15 J. Sovdat, : Sodno varstvo referenduma, Pravnik, št. 9-10/2013, str. 645 in 646.
16 Kot je Vlada navedla že v odgovoru na pritožbo, se je npr. zadnjega referenduma udeležilo skupaj komaj malo več kot 
20% volivcev. Iz Poročila DVK izhaja, da je bilo na referendumu oddanih 349.473 veljavnih glasovnic. Za uveljavitev 
zakona je glasovalo 186.877 volivcev oziroma 53,47 odstotka volivcev, ki so veljavno glasovali. Proti uveljavitvi zakona je 
glasovalo 162.596 volivcev oziroma 46,53 odstotka volivcev, ki so veljavno glasovali. Na referendumu je imelo pravico 
glasovati skupaj 1.712.490 volivcev, proti uveljavitvi zakona je glasovalo 9,49 odstotka vseh volivcev; volilna udeležba je 
bila komaj malo več kot 20 odstotna. Za navedeni referendum nikakor ne bi mogli reči, da je bil izd »tesen«, saj navedeni 
podatki pomenijo, da bi bilo za uspeh pobudnika referenduma potrebno, da bi praktično vsi volivci, ki so se udeležili 
referenduma, glasovali proti uveljavitvi zakona.

Kot poudarja tudi pravna teorija, varstvo pravice glasovanja na referendumu ni namenjeno varovanju osebne 

pravice vsakega posameznega glasovalca, ampak predvsem zagotovitvi tega, da je referendumski izid 

»verodostojni odraz svobodno izražene volje glasovalcev na referendumu«.12 Sodno varstvo te pravice ima 

torej objektiven pomen in se izvaja v javnem interesu. Namen 53.a člena ZRLI je torej zagotoviti, da 

referendumski izid dejansko odraža svobodno voljo, kot so jo volivci izrazili na referendumu. 

Vlada meni, da smiselna uporaba ZUS-1, ki je določena v tretjem odstavku 53.a člena ZRLI (ob upoštevanju 

tretjega odstavka 53. člena ZRLI) pomeni, da je treba za zagotovitev učinkovitega sodnega varstva v 

referendumskem sporu pravila postopka in pooblastila sodišča razlagati in uporabiti tako, da ustrezajo 

posebni naravi tega spora ter da je po vsebini navedenemu sporu najbližji postopek s tožbo zaradi varstva 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin zoper akte in dejanja nosilcev oblasti (4. člen ZUS-1), ki se ga torej 

lahko smiselno uporabi v navedeni zadevi.13 V upravnem sporu iz prvega odstavka 4. člena ZUS-1 lahko

sodišče skladno s prvim odstavkom 66. člena ZUS-1 ugotovi nezakonitost akta ali dejanja, prepove 

nadaljevanje posamičnega dejanja, odloči o tožnikovem zahtevku za povrnitev škode in določi, kar je treba, 

da se odpravi poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine ter vzpostavi zakonito stanje. Vendar pa 

mora smiselna uporaba ZUS-1, tudi prvega odstavka 66. člena ZUS-1, s strani Vrhovnega sodišča ustrezati 

objektivni naravi referendumskega spora za razliko od upravnega spora, ki je sicer namenjen subjektivnemu 

varstvu.

Da lahko odločevalec »določi vse, kar je treba, da se odpravi poseg«, izhaja tudi iz prvega odstavka 52. 

člena ZRLI, ki pooblašča DVK, da ob odločanju o ugovoru razveljavi glasovanje na posameznem volišču in 

odredi ponovno glasovanje, vendar le, če ugotovi, da gre za nepravilnosti, ki so ali ki bi utegnile vplivati na 

izid referenduma. Na podlagi pravne analogije, mora enako, kot velja za DVK, veljati v referendumskem 

sporu tudi za odločanje Vrhovnega sodišča. Prav tako po analogiji enako velja za Upravno sodišče, kadar 

slednje odloča o pritožbi zoper odločitev DVK o ugovoru (tretji odstavek 52. člena ZRLI). Navedeno izhaja 

logično tudi že iz sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-130/17, kjer je Ustavno sodišče poudarilo, da lahko 

pritožnik v referendumskem sporu uveljavlja »vse morebitne nepravilnosti, ki bi lahko ali so vplivale na 

poštenost tega postopka in s tem tudi na njegov izid«.14 Če se nepravilnosti, ki, kot navedeno, so v 

neposredni povezavi z izidom, lahko uveljavljajo, potem logično sledi, da mora imeti sodišče takšna 

pooblastila, da jih lahko učinkovito odpravi, kolikor so dokazano ugotovljene. To torej izhaja tako po analogiji 

s pooblastili DVK iz 52. člena ZRLI kot tudi ob smiselni uporabi 66. člena ZUS-1 (v skrajni posledici tudi 

razveljavitev celotnega referenduma in odreditev ponovnega glasovanja). V referendumskem sporu pred 

Vrhovnim sodiščem, katerega namen je zagotoviti zakonitost referendumskega izida, torej zagotoviti, da 

referendumski izid dejansko odraža svobodno voljo, kot so jo volivci izrazili na referendumu, že po logiki in 

naravi stvari pride v poštev tudi sankcija posega v referendumski rezultat. Če ima v skladu z ZRLI to pravico 

DVK, jo ima po mnenju Vlade, kot že navedeno, gotovo tudi Vrhovno sodišče, vendar pa zgolj v primeru, 

kadar bi sodišče ugotovilo, da referendumski izid ne predstavlja »verodostojnega odraza svobodno izražene 

volje glasovalcev na referendumu«. 

Tudi pravna teorija poudarja, da je »v referendumske izide mogoče poseči samo, če imamo opravka z 

nepravilnostmi, ki so po kakovosti ali po količini tako pomembne, da bi lahko vplivale ali da so vplivale na izid 

referenduma«15. V tem okviru je pri odločanju sodišča gotovo treba upoštevati tudi vse okoliščine izida 

referenduma kot na primer rezultat referenduma (število volivcev, ki so glasovali »za« ter število volivcev, ki 

so glasovali »proti«), referendumski kvorum, »tesnost izida« oziroma absolutno število volivcev, ki so 

glasovali »proti« glede na referendumski kvorum ipd.16 Glede na navedeno Vlada meni, da je poseg v 
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17 Code of Good Practice on Referendums, Study No. 371/2006, sprejeto na 70. zasedanju 16. in 17. marca 2007.
18 Kodeks, točka 3.3.e »The appeal body must have authority to annul the referendum where irregularities may have 
affected the outcome.«.
19 Delno primerljivo: Odločba US, U-I-96/10, 5. 5. 2010, zlasti 3. točka odločbe; objava: Uradni list RS, št. 40/10.

referendumski izid dopusten le takrat, kadar so nepravilnosti take, da bi bil izid referenduma drugačen, če 

nepravilnosti ne bi bilo. To pomeni, da če je bil zakon na referendumu zavrnjen, ta ne bi bil zavrnjen oziroma 

obratno. V primerih, ko ni dokazano, da bi bil rezultat referenduma drugačen, pa takšen poseg ni dopusten. 

III. 2.4 Skladnost zakonskih določb o referendumskem sporu z Ustavo

Kar zadeva pravno varstvo pravice glasovanja na referendumu, Vlada meni, da zakonska ureditev sledi 

Ustavi. Prav tako pa sledi tudi priporočilom, ki jih izpostavlja Kodeks dobre prakse pri referendumih (v 

nadaljnjem besedilu: Kodeks)17, čeprav slednji ne predstavlja zavezujočega pravnega vira. Namreč Kodeks 

priporoča, da je pravno varstvo zagotovljeno pred sodiščem (točka 3.3.a), pri čemer mora biti postopek 

dostopa do sodišča enostaven oz. neobremenjen s formalizmi (točka 3.3.b). Jasno mora biti urejen postopek 

odločanja, pristojni organi in njihova pooblastila pri odločanju o pravnih sredstvih tako, da ni sporov glede 

pristojnosti (točka 3.3.c). Pristojni organ mora imeti pristojnost za odločanje o vseh morebitnih nepravilnostih, 

vključno glede svobode izvrševanja pravice glasovanja na referendumu kot tudi glede referendumskih izidov 

(točka 3.3.d) in tudi pooblastilo, da delno ali v celoti razveljavi referendum, če ugotovi take nepravilnosti, da 

bi lahko vplivale na izid18, skupaj z odreditvijo ponovnega glasovanja (točka 3.3.e). Pravico pravnega 

sredstva mora imeti vsak volivec (z možnostjo kvoruma glede izidov glasovanja), pri čemer morajo biti v 

postopku določeni kratki roki in spoštovana pravica do kontradiktornosti (točke 3.3.f-3.3.h).

Ureditev v slovenski zakonodaji v celoti sledi navedenim priporočilom. Varstvo v referendumskem sporu je 

zagotovljeno pred Vrhovnim sodiščem, dostop do katerega za pritožnike ni otežen. Pritožbo lahko vloži vsak 

volivec. Določitev kvoruma, kot navaja Vrhovno sodišče v Zahtevi (točka 33) bi bila sicer možna, vendar pa 

to nikakor ne pomeni, da je sedanja ureditev, ki omogoča prav vsakemu glasovalcu, da zatrjuje nepravilnosti 

tekom referendumskega postopka, neustavna. Prav nasprotno, takšna ureditev nudi večjo stopnjo varstva 

referendumskih pravic glasovalcev kot tista, ki je vezana na kvorum volivcev, ki lahko sprožijo ustrezen 

postopek. Vrhovno sodišče lahko odloča o vseh uveljavljanih nepravilnostih in glede na svoje ugotovitve 

sprejme tudi ustrezne odločitve. Kar zadeva postopek odločanja ZRLI določa, da Vrhovno sodišče o vloženi 

pritožbi odloči ob smiselni uporabi zakona o upravnih sporih. 

III. 2. 5 Sklepno glede ureditve referendumskega spora v ZRLI

Vrhovno sodišče je v Zahtevi v zvezi z vsebinskimi podlagami za presojo v referendumskem sporu navedlo, 

da sta ZRLI in ZVRK zakona, ki urejata (tudi) način uresničevanja pravic državljank in državljanov iz 90. in 

44. člena Ustave s ciljem zagotovitve poštenega referendumskega postopka kot oblike neposrednega 

demokratičnega izvrševanja oblasti (15. točka Zahteve). Kot navaja Vrhovno sodišče se pri naknadnem 

referendumskem sporu sooča več različnih ustavnih vrednot: tako pravica do poštenega referendumskega 

postopka in učinkovitega sodnega varstva v primeru njihove kršitve kot tudi zahteva po spoštovanju že 

izražene volje volivk in volivcev, vključno z njihovo suvereno odločitvijo, da se referenduma ne udeležijo, v 

katero je mogoče poseči le v utemeljenem primeru.

Glede na navedeno Vlada meni, da je ureditev sodnega varstva v referendumskem sporu ustavnoskladna in 

zagotavlja učinkovito sodno varstvo (23. člen Ustave). Nenazadnje je o načinu določitve referendumskega 

spora pred Vrhovnim sodiščem odločilo že Ustavno sodišče leta 2003, tej odločitvi je sledila novela ZRLI-C, 

ki je sledila načinu izvršitve odločitve, ki jo je določilo Ustavno sodišče. Vlada meni, da protiustavna pravna 

praznina v izpodbijanih določbah  ZRLI ne obstaja in da je primerno, da razlago relevantnih predpisov poda 

Vrhovno sodišče v sodbi19- kot najvišje sodišče (rednega) sodstva v Sloveniji po 127. členu Ustave, ki odloča 

neposredno po ustavi in zakonih (125. člen Ustave) ter da torej ne obstaja pravovarstvena potreba za 

odločanje Ustavnega sodišča.
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III. 3 Ustavnost ZVRK – financiranje referendumske kampanje

III.3. 1 Pravni okvir izvajanja referendumske kampanje na podlagi veljavne ureditve

Določba šestega odstavka 4. člena ZVRK, katere oceno ustavnosti zahteva Vrhovno sodišče, sodi v širši 

okvir pravil izvajanja referendumske kampanje, katerih namen je zagotovitev enakih možnosti vsem 

organizatorjem referendumske kampanje, s ciljem omogočati pluralnost mnenj v demokratični družbi. 

Medtem ko v času, ki pade izven okvira referendumske kampanje, propagiranje stališč glede referendumske 

tematike pomeni predvsem uresničevanje pravice do svobodnega izražanja mnenj v skladu s prvim 

odstavkom 39. člena Ustave, je propagiranje stališč glede referendumske tematike v časovnem okviru 

kampanje regulirano in mora biti skladno z ZVRK. Pravni okvir, ki ga določa ZVRK, ureja enake možnosti 

organizatorjev kampanje, kar zadeva predvsem: 1) nastopanje v medijih (soočenja na javni RTV), 2) 

obveznosti glede plakatiranja oziroma oglaševanja, 3) omejitve glede najvišjih možnih stroškov kampanje in 

4) pravila glede organizacije javnih shodov. Namen urejanja referendumske kampanje je torej zagotavljanje 

enakih možnosti za organizatorje referendumske kampanje, v tem okviru pa se želi tudi preprečiti situacijo, 

do katere bi lahko prišlo, ko bi finančno zelo močan podpornik ene od možnih referendumskih odločitev z 

agresivnim oglaševanjem povsem prevladal v medijskem prostoru oziroma preglasil mnenje druge strani in 

tako dejansko izničil ali dejansko prekomerno omejil svobodo izražanja po prvem odstavku 39. člena Ustave. 

Eden od glavnih namenov ZVRK je tudi transparentnost in omejitev financiranja volilne in referendumske 

kampanje. ZVRK kar zadeva omejitve financiranja mdr. določa, da skupni stroški referendumske kampanje 

za posameznega organizatorja ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v državi 

(šesti odstavek 23. člena ZVRK). Organizator lahko pridobiva prispevke za referendumsko kampanjo od 

fizičnih oseb in od pravnih oseb, katerih namen ustanovitve ni pridobivanje dobička. Gotovinski prispevki so 

mogoči do zneska 50 eurov, višji zneski pa morajo biti zbrani preko transakcijskega računa organizatorja 

(14. člen ZVRK). ZVRK tudi zavezuje organizatorje volilne kampanje, da po izvedbi volitev oziroma 

referenduma pripravijo in prek spletnega portala AJPES posredujejo poročilo o financiranju volilne oziroma 

referendumske kampanje, ki se nato javno objavi na spletni strani AJPES. Vsa ta pravila in še dodatne 

omejitve glede financiranja referendumske kampanje veljajo tudi za Vlado.

III. 3. 2 Zakonske določbe glede vlade kot organizatorja referendumske kampanje

V 3. členu ZVRK je določeno, da je organizator referendumske kampanje tudi pristojna služba Vlade 

Republike Slovenije, kadar  Vlada Republike Slovenije tako določi. Za vlado kot organizatorja referendumske 

kampanje veljajo praviloma vse določbe, ki urejajo položaj oziroma pravice in obveznosti organizatorjev 

referendumske kampanje, nekoliko drugače je urejen zgolj okvir financiranja kampanje, saj zakon ne 

omogoča, da bi vlada skladno s 14. členom ZVRK lahko pridobivala finančna sredstva oz. donacije od 

fizičnih ali pravnih oseb. Z namenom, da bi vendarle vladi kot organizatorju referendumske kampanje le-to 

omogočil tudi izvajati, je zakonodajalec določil, da lahko vlada s sklepom nameni sredstva za referendumsko 

kampanjo pristojni službi vlade, kadar je ta organizator referendumske kampanje, pri tem, da zakon omejuje 

višino sredstev, ki jih za kampanjo lahko nameni vlada (šesti odstavek 4. člena ZVRK). Sredstva, ki se 

za referendumsko kampanjo namenijo pristojni službi vlade, ne smejo presegati 25% dopustne višine 

stroškov iz šestega odstavka 23. člena ZVRK (na primer za zadnji referendum s skupnim številom 1.712.490 

volivcev pomeni navedena omejitev 25% od 428.122,5 eura, kar znese 107.030,63 eura). Zakon torej določa 

omejitev, v skladu s katero lahko vlada oziroma vladna služba za referendumsko kampanjo nameni največ

četrtino sredstev, ki je kot omejitev v splošnem predpisana za organizatorje referendumskih kampanj. 

Pristojna služba vlade za izvedbo referendumske kampanje ne sme pridobivati nobenih drugih sredstev.

Poudariti je treba, da na podlagi tako omejene višine sredstev vlada lahko izvede le osnovno 

informiranje volivcev in nikakor pri takih omejitvah vlade kot organizatorja referendumske kampanje 

ne more priti do situacije, ko bi vlada pretirano in enostransko nastopala v kampanji ter s tem 

vplivala na rezultat referenduma.
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20 25% dopustne višine stroškov iz šestega odstavka 23. člena ZVRK.
21 Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 
8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17)
22 90. člen Ustave (pred uveljavitvijo spremembe iz leta 2013) je v drugem odstavku določal, da Državni zbor lahko 

III. 3. 3 Enake določbe, kot veljajo za Vlado, veljajo tudi za lokalno skupnost, kadar slednja nastopa kot 

organizator volilne kampanje

Na enak način, kot šesti odstavek 4. člena ZVRK omogoča, da vlada nameni sredstva za kampanjo, tudi 

sedmi odstavek istega člena ZVRK določa, da kadar je organizator referendumske kampanje lokalna 

skupnost, ta lahko nameni sredstva za referendumsko kampanjo največ v višini 25% dopustne višine 

stroškov iz šestega odstavka 23. člena ZVRK. Tudi lokalna skupnost kot organizator referendumske 

kampanje  ne more pridobiti sredstev drugače kot iz proračuna. Poudariti gre, da zakon tako za lokalno 

skupnost kot za vlado določa enako omejitev višine sredstev za kampanjo. 

Vsebinsko enako določbo kot za vlado glede omejitve višine porabljenih sredstev za referendumsko 

kampanjo, je za primere, ko je šlo za proračunske uporabnike kot organizatorje referendumske kampanje, 

vseboval že Zakon o volilni in referendumski kampanji iz 2007 (Uradni list RS, št. 41/07). Skladno z odločbo 

Ustavnega sodišča št. U-I-295/07-8, z dne 22.10.2008 (v nadaljevanju: odločba iz leta 2008), je novela 

ZVRK-A (Uradni list RS, št. 11/11) enako možnost porabe javnih sredstev uvedla tudi za Državni svet 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni svet), kadar je slednji nastopal kot organizator 

referendumske kampanje, z enako omejitvijo, kot je predpisana za vlado v veljavnem ZVRK. Takrat veljavni 

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11) je torej 

določal, da lahko trije subjekti javnega prava (Republika Slovenija in zanjo vlada, Državni svet in lokalna 

skupnost), kadar nastopajo v vlogi organizatorja referendumske kampanje, pridobijo sredstva iz proračuna 

ter je za vse tri določal tudi enako omejitev višine teh sredstev.20 Ustavno sodišče v tej odločbi ni navedlo, da 

Državni svet kot državni organ sredstev iz proračuna ne bi smel prejeti, ker bi bilo to protiustavno glede na 

morebitne druge organizatorje referendumske kampanje, temveč je, nasprotno, navedlo, da opustitev 

zagotovitve ustreznih proračunskih sredstev pomeni, da je lahko prizadeto uresničevanje njegovih ustavnih 

nalog, kar je podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju. Prav tako Ustavno sodišče ni navedlo, da zagotovitev 

sredstev Državnemu svetu generira obveznost zagotovitve enakega zneska drugim organizatorjem 

referendumske kampanje.

III. 3. 4 Ustavni položaj Vlade, njene pristojnosti in razlogi za potrebo po udeležbi v referendumski kampanji

Vlada je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave Republike Slovenije. Njeni ustavno določeni 

izvršilni funkciji je imanentno, da je odgovorna Državnemu zboru za politiko države, ki jo vodi, in za razmere 

na vseh področjih iz pristojnosti države; odgovorna je tudi za izvajanje zakonov in drugih predpisov 

Državnega zbora ter za celotno delovanje državne uprave (kar konkretizirajo 2., 3. in  4. člen Zakon o Vladi 

Republike Slovenije21). Vlada  vodi, usmerja in usklajuje izvajanje politike države, ki jo določa državni zbor, 

hkrati pa sama sprejema ali predlaga državnemu zboru sprejem političnih, pravnih, ekonomskih, finančnih, 

organizacijskih in drugih ukrepov, ki so potrebni za izvajanje nalog iz državne pristojnosti na posameznih 

področjih.

Vlada torej vodi politiko države, nastopa v imenu države ter je odgovorna za stanje na vseh področjih v 

državi. Vlada je v večini primerov tudi predlagateljica zakona in je s tem že po naravi stvari ne le 

zainteresirana, temveč tudi odgovorna za sprejem in uveljavitev predlaganega zakona. V primeru razpisa 

referenduma je tako v skladu z zakonodajo Vladi omogočeno aktivno in enakopravno sodelovanje v 

referendumski kampanji, ko mora imeti kot odgovorna za delovanje na vseh področjih v državi možnost, da 

lahko učinkovito predstavi stališča do referendumskega vprašanja oziroma da ustrezno predstavi zakonske 

ali druge predlagane rešitve volivcem, ki se bodo odločali na referendumu. 

V že omenjeni odločbi iz leta 2008 je Ustavno sodišče podobno argumentacijo navedlo v zvezi z možnostjo 

Državnega sveta, da sodeluje v referendumski kampanji kot takrat upravičeni predlagatelj zahteve za razpis 

zakonodajnega referenduma.22 »Ker Državni svet RS za zahtevo za zakonodajni referendum uresničuje 
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razpiše referendum na svojo pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali 
štirideset tisoč volivcev.
23 Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07).

svojo ustavno pristojnost in se tako aktivno vključi v zakonodajni postopek, mu je treba zagotoviti, da »lahko 

dejavno sodeluje tudi v referendumski kampanji, zlasti tako, da sodeluje pri seznanjanju in obveščanju 

volivcev in s tem vpliva na njihovo odločanje na referendumu«. Ustavno sodišče je navedlo še, da je 

»bistvenega pomena za izvedbo kampanje«, da so Državnemu svetu zagotovljena primerna sredstva. … V 

nasprotnem primeru je lahko prizadeto učinkovito izvrševanje ene od njegovih ustavnih nalog, s čimer je 

kršen 97. člen Ustave, ki določa pristojnosti Državnega sveta«. Vlada meni, da glede na zgoraj navedeni 

ustavni položaj Vlade in njene naloge, enako, kot je odločilo Ustavno sodišče za Državni svet, velja tudi za 

Vlado.

Kot izhaja iz Zahteve (točka 28) tudi Vrhovno sodišče ni prepričano v razlago, po kateri vlada ne bi smela 

nastopati v referendumski kampanji, še posebej če meni, da gre za odločitev, ki je bistvenega pomena za 

nadaljnji razvoj države, oziroma če gre za odločanje, povezano s kompleksnimi posledicami na 

mednarodnem ali drugem področju aktivnosti vlade, s katerimi je vlada posebej seznanjena. Še posebej je to 

pomembno, ko bi se v referendumski kampanji pojavilo nesorazmerje moči, argumentov in informacij zaradi 

obstoja močnih kapitalskih ali drugih partikularnih interesov, ki bi s financiranjem kampanje ogrožali javni 

interes, kot ga razume vlada (Točka 30 Zahteve). Veliko argumentov torej govori v prid dejstvu, da Vladi 

dopustimo nastopanje v referendumski kampanji, hkrati pa je treba poudariti, da je takšno nastopanje 

nezdružljivo povezano z zagotovitvijo sredstev za financiranje referendumske kampanje.

Vlada v zvezi z navedenim poudarja, da predstavlja referendum o ZIUGDT gotovo primer takšne odločitve, ki 

je bistvenega pomena za nadaljnji razvoj države in je povezana s kompleksnimi posledicami na 

mednarodnem področju. Vlada poudarja, da je bila  upoštevaje svojo ustavni položaj in pristojnosti organa 

državne oblasti, odgovornega za izvajanje politike države, dolžna v okviru referendumske kampanje 

predstaviti stališča v podporo ZIUGDT. Brez predstavitve dejstev glede vsebine in pomena zakona, bi volivci 

zagotovo ne dobili vseh informacij, potrebnih za odločanje. Projekt drugega tira železniške proge Divača – 

Koper je namreč eden najpomembnejših razvojnih projektov v državi, ki ga Slovenija pripravlja že vse od leta 

2005, ko je bila sprejeta Uredba o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku 

Divača - Koper. Projekt zagotavlja pomembne razvojne učinke na nivoju države, ne samo na področju 

logističnih in transportnih dejavnosti, ampak tudi za vrsto spremljajočih dejavnosti, ki se bodo razvile ob 

povečani pretočni kapaciteti železniške povezave z zaledjem. Projekt ima pomembno evropsko dimenzijo, 

saj odpravlja ozko grlo na dveh jedrnih evropskih transportnih koridorjih, v katere so vključene slovenske 

železnice v okviru Uredbe (EU) št. 913/2010 in sicer v koridor 5 (RFC 5) ali Baltsko-jadranski koridor in v 

koridor 6 (RFC 6) ali Mediteranski koridor. Kot tak predstavlja pomembno razvojno priložnost za Republiko 

Slovenijo in postavlja našo državo na zemljevid najpomembnejših logističnih igralcev v Evropi, posebej v luči 

nove Kitajske pobude za izboljšanje logističnih povezav z Evropo (One belt - one road iniciativa)  Vlada je 

bila dolžna zastopati stališča zlasti s ciljem preprečitve oziroma omejitve škode, ki bi nastala Republiki 

Sloveniji v primeru, da zakon na referendumu ne bi dobil podpore volivcev. Gre namreč za vprašanja, ki bi v 

obliki gospodarske škode prizadela najpomembnejše segmente gospodarstva, kar posredno vpliva tudi na 

socialni položaj volivcev. Zato je bilo ne le prav, temveč predvsem odgovorno, da so bili volivci ustrezno 

obveščeni tudi o posledicah zavrnitve zakona. Vlada meni, da pri tem ne gre le za možnost sodelovanja 

Vlade v kampanji v vlogi enega od organizatorjev, temveč za izvrševanje ene od temeljnih funkcij izvršilne 

oblasti, ki je zagotavljanje pogojev, da Republiki Sloveniji in njenim prebivalcem ne nastane gospodarska 

škoda. V ta okvir nedvomno sodi tudi odgovorno obveščanje volivcev o dejstvih, ki so pomembna za njihovo 

odločitev pri glasovanju na referendumu. Več o pomembnosti projekta, povezanega z ZIUGDT je navedeno 

v IV. poglavju tega mnenja.

III. 3.5 Na podlagi izrecne določbe o Vladi kot organizatorju referendumske kampanje v ZVRK mora vlada v 

referendumski kampanji delovati transparentno

Eden od razlogov za sprejem novele ZVRK-A leta 2011 je bil tudi ta, da je do takrat veljavna ureditev23

nejasno urejala vprašanje sodelovanja vlade v referendumski kampanji in je posledično v praksi prihajalo do 
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24 http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KCA75690505A691C9C12574D40018CBD6/$file/IPRO_07.pdf
25 Magnetogram 39. izredne seje Državnega zbora, 9. 2. 2011.
26 Večina od teh organizatorjev referendumske kampanje je zagovarjalo stališča proti uveljavitvi zakona.
27 Sklep Vlade Republike Slovenije št. 04200-6/2017/4 z dne 30. 11. 3017.

različnih razumevanj takrat veljavne definicije, kdo je lahko organizator referendumske kampanje. Prvi 

odstavek 3. člena prvotnega ZVRK iz leta 2007 je določal, da referendumsko kampanjo lahko organizirajo 

predlagatelj referenduma in drugi, za izid referenduma zainteresirani subjekti. Zainteresirani subjekti pa so 

lahko državljani Republike Slovenije z volilno pravico, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, 

samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe s sedežem na območju Republike Slovenije. Definicija 

organizatorja referendumske kampanje je in še vedno zajema širok krog ljudi. Pod opredelitvijo pravne 

osebe s sedežem na območju Republike Slovenije sta po mnenju mnogih spadali tudi Republika Slovenija in 

zanjo Vlada, ki zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo, oziroma pristojna služba Vlade – Urad vlada 

za komuniciranje, to se je posledično izvajalo tudi v praksi. Temu pa je oporekalo Računsko sodišče ob 

reviziji Predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007.24 Iz predstavitve25 predloga 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (EVA: 2009-3111-0028) s 

strani predstavnikov takratne Vlade je razvidno, da je bila tudi prej navedena revizija Računskega sodišča 

vzrok za predlog sprememb ZVRK v smeri, da se jasno in nedvoumno opredeli, da je organizator 

referendumske kampanje lahko tudi vlada oziroma pristojna služba vlade, vendar z večjimi omejitvami glede 

dovoljenih sredstev, ki si jih lahko nameni za kampanjo. Ta višina je namreč štirikrat manjša kot za ostale 

organizatorje kampanje, saj je namenjena zgolj osnovnemu informiranju volivcev, da lahko vlada pojasni, 

zakaj je v javnem interesu, da se nek zakon na referendumu ne zavrne oziroma zavrne. Predlog določitve in 

omejitve sredstev vladi kot organizatorju referendumske kampanje se je zgledoval po definiciji sedmega 

odstavka 4. člena ZVRK iz leta 2007. Nenazadnje pa je bistveno, da se na podlagi takšen ureditve  zasleduje 

tudi eden do glavnih ciljev ZVRK, to je transparentnost financiranja referendumske kampanje. Na ta način je 

tudi vlada tako kot vsi organizatorji podvržena vsem ostalim pravilom, ki veljajo za organizatorje kampanje, 

tudi poročanju o zbranih in porabljenih sredstvih, vsa navedena poročila so od leta 2014 tudi transparentno 

dostopna na spletnih straneh AJPES. 

III. 3.6 Postopek z zakonodajnim referendumom je del zakonodajnega postopka

Ustavno sodišče je že odločilo, da je postopek z zakonodajnim referendumom del zakonodajnega postopka, 

saj pomeni ustavnopravno oviro za razglasitev zakona (glej odločbo iz leta 2008, točka 13). Šele razglasitev 

(promulgacija) namreč pomeni akt ugotovitve, da je zakon s sodelovanjem vseh po Ustavi upravičenih 

subjektov nastal in da zato obstaja (odločba št. U-I-104/01 z dne 14. 6. 2001, Uradni list RS, št. 52/01 in 

OdlUS X, 123). Do razglasitve in nato do uveljavitve zakona pa lahko pride le, če ga volivci na referendumu 

ne zavrnejo. V skladu z navedenim se ni mogoče strinjati z navedbami Vrhovnega sodišča iz Zahteve (točka 

27), da je zakonodajni postopek v fazi naknadnega zakonodajnega referenduma že zaključen. Tudi naknadni 

zakonodajni referendum je še vedno del zakonodajnega postopka v širšem smislu. 

Kot že navedeno, je vprašanje glede financiranja organizatorjev referendumske kampanje pomembno zato, 

da se zagotovi  izmenjava čim več različnih mnenj in stališč o zakonu o čigar (ne)uveljavitvi odločajo volivci 

na referendumu in da se prepreči pojav nesorazmerja moči zaradi morebitnega obstoja zgolj določenih 

močnih kapitalskih ali drugih partikularnih interesov, ki bi odstopali od javnega interesa. Za razliko od vlade 

lahko drugi organizatorji referendumske kampanje stroške kampanje pokrijejo z zbiranjem donacij od fizičnih 

in določenih pravnih oseb. Na primer pri zadnjem referendumu je bilo 32 organizatorjev referendumske 

kampanje26, od katerih je za vsakega veljala omejitev najvišje višine porabljenih stroškov 428.122,5 eura, za 

Vlado pa 25% navedenega zneska. Kot je Vlada navedla že v odgovoru na pritožbo27, se je Vlada v 

preteklosti že večkrat aktivno vključila v referendumsko kampanjo in je pri večini zakonov tudi namenila 

sredstva za kampanjo, pa je bila vendarle večina tam navedenih zakonov na referendumih zavrnjenih. Vlada 

meni, da določbe ZVRK glede različnih virov finančnih sredstev za kampanjo in hkrati bistveno omejitvijo 

sredstev za Vlado kot organizatorja kampanje, zagotavljajo ustrezno sorazmernost glede na to, da imamo na 

drugi strani pobudnika zahteve za razpis referenduma, ki ga podpira najmanj 40.000 volivcev. Volivci in 

določene pravne osebe, ki so proti uveljavitvi zakona, lahko organizatorju referendumske kampanje 

namenijo finančne prispevke za referendumsko kampanjo.
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28 Npr. poročilo vlade kot organizatorja referendumske kampanje pri zadnjem referendumu: 
https://www1.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=57&id=3568894
29 Referendums in Europe – An analysis of the legal rules in European States, poročilo sprejeto na 64. zasedanju 
Beneške komisije, Study No. 287/2004, točka 223.
30 ESČP je z navedeno argumentacijo npr. dne 30.11.2017 zavrglo pritožbo zoper referendum v Turčiji, 
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-5929609-
7574711&filename=Decision%20Cumhuriyet%20Halk%20Partisi%20v.%20Turkey%20-
%20complaint%20about%20Turkish%20referendum%20inadmissible.pdf .
31 Guide on Article 3 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, Right to free elections, Updated on 
31 August 2017, poglavje E. From the election campaign..., točka 80.

Vlada je kot organizator referendumske kampanje enako kot vsak drug organizator referendumske kampanje 

dolžna spoštovati pravila ZVRK. Načelo enakih možnosti za organizatorje referendumske kampanje je 

upoštevano z zakonskimi pravili o izvajanju kampanje v medijih in pravili o plakatiranju, ki so za vse 

organizatorje kampanje enaka. Vsem organizatorjem je na podlagi ZVRK omogočeno tudi brezplačno in 

enakopravno nastopanje v programih Radiotelevizije Slovenije. Zagotovljena je tudi transparentnost 

referendumske kampanje oziroma porabe finančnih sredstev; poročilo vlade oz. pristojne službe vlade je, 

tako kot to velja tudi za vsa druga poročila organizatorjev kampanje, transparentno objavljeno na svetovnem 

spletu (18. člen ZVRK).28 Iz njega je mogoče videti, na kakšen način so bila sredstva porabljena. 

III. 3.7. Mednarodni dokumenti s priporočili glede referendumov

Vlada se strinja z navedbami Vrhovnega sodišča iz Zahteve glede neutemeljenosti navedb pritožnika v zvezi 

z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah (točka 22 Zahteve) ter glede tega, da Kodeks, 

ki je sicer lahko pripomoček za razlago ustavnih in zakonskih določb,  ne predstavlja zavezujočega pravnega 

vira (točka 24 Zahteve). Strinja se tudi z Vrhovnim sodiščem, da je za presojo pomembna skladnost določb 

ZVRK z Ustavo ter meni, da je pri tem relevantna predvsem pravica do poštenega referendumskega 

postopka iz 44. in 90. člena Ustave in pravica do svobode izražanja iz prvega odstavka 39. člena Ustave. 

Primerjalno-pravno je sicer kar nekaj evropskih držav (Švica, Španija, Portugalska, Irska, Poljska, Hrvaška, 

Rusija), ki izrecno prepovedujejo vladno financiranje referendumske kampanje, so pa tudi države, ki 

dopuščajo financiranje kampanje z javnimi sredstvi (Avstrija).29 Menimo, da je v zvezi z navedenim treba 

upoštevati tudi, o kakšnih vrstah referendumov govorimo, oziroma kakšen učinek imajo referendumi v drugih 

primerjalnih ureditvah in nenazadnje tudi, kako pogosto se ti referendumi izvajajo v praksi. Sistemi se po 

državah razlikujejo glede na to, kdo je lahko predlagatelj referenduma, glede na obseg predmeta 

referenduma, postopek ipd. V Republiki Sloveniji je zakonodajni referendum del zakonodajnega postopka. V 

skladu z zakonsko predpisanim postopkom lahko volivci po tem, ko je bil zakon sprejet v Državnem z zboru, 

vložijo zahtevo za razpis referenduma zato, da volivci odločijo, ali naj se predlog zakona, kot ga je 

zakonodajalec že sprejel, uveljavi ali ne. Obdobje 30 dni pred dnevom glasovanja na referendumu je 

namenjeno referendumski kampanji oziroma ponovni izmenjavi mnenj in argumentov, ki govorijo za in proti 

uveljavitvi zakona. Tokrat ta razprava ne poteka v Državnem zboru, temveč v javni sferi, kjer lahko vsakdo, 

ki je zainteresiran za izid referenduma, sodeluje v referendumski kampanji. 

V zvezi z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic je Evropsko sodišče za človekove pravice (v 

nadaljnjem besedilu: ESČP)  že večkrat poudarilo, da referendumi ne zapadejo v okvir 3. člena Protokola št. 

1.30 Ne glede na navedeno pa gre poudariti, da je ESČP31, v zvezi z izvajanjem volilne kampanje, že v več

primerih poudarilo tesno razmerje med pravico do svobodnih volitev in pravico do svobode izražanja. 

Ugotovilo je, da ti dve pravici, predvsem svoboda politične debate, skupaj tvorita temelj vsakega 

demokratičnega sistema. Ti dve pravici sta medsebojno povezani in se medsebojno krepita. Zato je še 

posebej pomembno, da v obdobju pred volitvami mnenja in informacije vseh vrst prosto krožijo med ljudmi. 

V skladu z navedenim Vlada poudarja, da slovenska ureditev tako kar zadeva volilno kampanjo kot tudi kar 

zadeva referendumsko kampanjo omogoča organizatorjem kampanje pa tudi posameznikom, ki zgolj 

izvajajo svojo pravico do izražanja mnenj iz prvega odstavka 39. člena Ustave, da njihova mnenja, sporočila 

neovirano krožijo med ljudmi. Ob dejstvu, da se vedno več kampanje (pravila ZVRK) in tudi zgolj izmenjave 
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mnenj/stališč posameznikov (prvi odstavek 39. člena Ustave) seli na svetovni splet in družbena omrežja (kjer 

pa so finančni vložki za organizatorje kampanje minimalni), hkrati pa tudi javna radiotelevizija vsem 

organizatorjem omogoča brezplačno predstavitev stališč v soočenjih, to gotovo dodatno prispeva k 

spodbujanju proste in svobodne izmenjave mnenj. Upoštevati je treba tudi to, da so v skladu z ZRLI volivci 

pri vsakem referendumu tudi obveščeni oz. seznanjeni s predlogom zakona o katerem se odloča na 

referendumu. DVK namreč najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja besedilo akta, o katerem se bo 

odločalo na referendumu, na podlagi 34. člena ZRLI pošlje vsem gospodinjstvom v Sloveniji. Zgolj čim večja 

in objektivna informiranost volivca je pogoj za učinkovito uresničevanje volilne pravice in izvedbe svobodnih 

volitev oziroma poštenega referendumskega postopka.

III. 3. 8 Sklepno glede šestega odstavka 4. člena ZVRK

Namenitev in poraba javnih sredstev s strani vlade za potrebe referendumske kampanje je skladno s 4. 

členom ZVRK, glede na ustavni položaj vlade in njene pristojnosti, legitimna, prav tako je višina sredstev 

ustrezno omejena (na največ četrtino sredstev, kot jih lahko porabijo preostali organizatorji referendumske 

kampanje) ter enaka možnostim financiranja drugih javnih organov (npr. samoupravna lokalna skupnost). 

Vlada, ki je odgovorna za stanje na vseh področjih v državi, mora imeti tudi v postopku zakonodajnega 

referenduma, ki predstavlja del zakonodajnega postopka, možnost biti udeležena v referendumski kampanji 

kot organizator  kampanje, pri čemer pa, kot ugotavlja tudi Ustavno sodišče v odločbi iz leta 2008, to ni 

mogoče brez ustreznih finančnih sredstev. Poleg tega se takšna poraba določi v javnem interesu, ki izhaja 

že iz predloga zakona, ki ga je vlada kot predlagateljica zakona pripravila in uskladila z relevantnimi deležniki 

v okviru zakonodajnega postopka v ožjem pomenu besede. V skladu z navedenim Vlada meni, da 

določba šestega odstavka 4. člena ZVRK, ob upoštevanju celotnega okvira pravil referendumske 

kampanje, zadosti ustreznim standardom glede porabe finančnih sredstev, namreč: omejenosti, 

sorazmernosti, transparentnosti, javnemu interesu in legitimnosti.

IV. Utemeljitev javne koristi za čimprejšnjo uveljavitev ZIUDGT

Vlada poudarja, da v primeru neuveljavitve oziroma prepozne uveljavitve ZIUGDT Republiki Sloveniji grozi 

resna nevarnost za nastanek velike in težko popravljive gospodarske škode. 

IV.1. Nevarnost za nastanek škode zaradi izgube nepovratnih evropskih sredstev

Družba 2TDK d.o.o. kot projektno podjetje, ustanovljeno za pripravo in izvedbo projekta drugega tira 

železniške povezave Divača - Koper, je upravičenka do nepovratnih evropskih sredstev iz dveh razpisov 

Evropske komisije iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope (IPE). Evropska sredstva v 

višini 44.333.766,20 evrov za izvedbo pripravljalnih del na projektu so ji dodeljena skladno s sporazumom o 

sofinanciranju z nepovratnimi evropskimi sredstvi, t.i. Grant Agreement - Action n° 2016-SI-TMC-0151-M - 

Ref: Ares (2017)5438774), ki je bil podpisan 26. oktobra 2017. V usklajevanju med družbo 2TDK d.o.o. in 

Evropsko komisijo je tudi sporazum o sofinanciranju z nepovratnimi evropskimi sredstvi iz IPE razpisa 

Evropske komisije za t.i. 'blending' oz. mešanje različnih virov financiranja, na katerem je bilo družbi 2TDK 

d.o.o. za izgradnjo ključnih inženirskih objektov v sklopu projekta drugi tir (sedem predorov T1 do T7 v 

skupni dolžini 16,7 km), odobrenih 109.026.725 EUR nepovratnih evropskih sredstev. Vendar, če projektno 

podjetje 2TDK d.o.o. statusa investitorja in koncesionarja za ta del javne železniške infrastrukture na 

podlagi ZIUGDT v kratkem času ne bo uspelo uveljaviti, bodo že odobrena evropska sredstva na IPE 

'blending' razpisu, lahko celo izgubljena. Pri tem se vlada sklicuje na sporazum o dodelitvi sredstev, iz 

katerega izhaja, da pristojni organ Evropske komisije lahko že odobrena sredstva zadrži (II.15.2.1) oziroma 

od sporazuma v določenih primerih celo odstopi (II.16.3.1 in II.16.4.1). Iz navedenih določb sporazuma je 

upravičeno mogoče sklepati, da bi neuveljavitev ZIUGDT, vsled česar upravičenec ne bi postalo podjetje 

2TDK d.o.o., lahko pomenilo tudi podlago za odstop Evropske komisije od sporazuma ali vsaj za zadržanje 

izvajanja pogodbe.  
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Kljub pozitivni odločitvi Evropske komisije o dodelitvi nepovratnih evropskih sredstev iz IPE 'blending' 

razpisa, lahko torej pride do položaja, da podjetje 2TDK d.o.o. za ta sredstva, zaradi neuveljavljenega 

ZIUGDT, na podlagi katerega bi pridobila status investitorja izgradnje predmetnega projekta, ne bo moglo 

skleniti sporazuma o sofinanciranju z nepovratnimi evropskimi sredstvi. Sporazum pa v skladu z razpisnimi 

pogoji mora biti podpisan najkasneje do 13. aprila 2018 (t.j. v roku 9 mesecev od oddaje vloge na razpis). 

Predmetna evropska sredstva so bila odobrena s konkurenčnim postopkom preko odprtega razpisa, na 

podlagi danih zavez iz prijave projekta, med drugim o zrelosti projekta in zastavljenega finančnega modela, 

kot ga določa ZIUGDT. Pri izvedbi finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope pa velja načelo 

»Use it or lose it«, kar pomeni, da se lahko že odobrena evropska sredstva projektu odvzamejo, v primeru 

nepravočasne realizacije oz. nerealizacije projekta. 

Odobritev obeh zgoraj navedenih subvencij Evropske komisije izkazuje, da evropske inštitucije ocenjujejo 

projekt kot odlično zasnovan, evropsko relevanten in zrel za izvedbo. Tehnična zrelost projekta se izkazuje s 

pravnomočnim gradbenim dovoljenjem za drugi tir, ki je bilo pridobljeno v zelo zahtevnem in dolgotrajnem 

postopku, ki se je pričel z umeščanjem v prostor, zahtevnimi preverbami učinkov projekta na okolje in z 

zahtevno preverbo ustreznosti tehničnih rešitev. Finančna zrelost projekta je bila dokazana s potrdili 

Ministrstva za finance RS in Službe Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, da so sredstva zagotovljena v 

proračunu Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 in v Operativnem programu za izvajanje kohezijske 

politike RS za finančno perspektivo 2014-2020 ter s pismi o nameri finančnih deležnikov, da nameravajo 

sodelovati pri financiranju projekta (Evropska investicijska banka, SID - Slovenska izvozna in razvojna banka 

d.d. in Madžarska). Črpanje evropskih sredstev poteka na podlagi dokazil o izvršenih delih (obračunskih 

situacijah izvajalcev gradbenih del in storitev) in mora biti opravljeno do konca leta 2023, ko se izteče 

obdobje za črpanje iz finančne perspektive 2014 - 2020. Glede na to, da po subvenciji z mešanjem finančnih 

virov (blending) Evropska komisija financira 20 % investicijskih izdatkov, to pomeni, da morajo biti na glavnih 

inženirskih objektih, t.j. tunelih od T1 do vključno T7 v navedenem roku izvedena dela v skupni vrednosti, ki 

presega 550 milijonov  evrov, če želimo v celoti počrpati pridobljena evropska sredstva. Kakršnokoli 

odlaganje pričetka del zaradi neuveljavitve zakona, predstavlja tako zaradi tesne časovnice za izvedbo tega 

velikega infrastrukturnega projekta, veliko tveganje za obstoj sposobnosti za celovito črpanje evropskih 

sredstev, saj bo gradnja najzahtevnejših inženirskih objektov, kot so najdaljši predori, trajala štiri do pet let, 

temu pa je treba prišteti še potreben čas za izvedbo zelo zahtevnih javnih razpisov. Zahtevne inženirske 

objekte pa bo mogoče začeti izvajati šele, ko bodo predhodno končani drugi objekti, kot so dostopne poti 

oziroma opravljene druge aktivnosti kot so arheološke, hidrološke, geološke, geomehanske in druge 

raziskave, ki so nujen vhodni podatek za dokončno pripravo projektne dokumentacije za izvedbo projekta 

(projekti PZI po Zakonu o graditvi objektov). Te aktivnosti oziroma objekti so predmet izvedbe pripravljalnih 

del, za katere so bila evropska nepovratna sredstva že pridobljena, razpis za določene dele že zaključen in 

pogodba z izvajalcem sklenjena. Kljub temu pa jih do uveljavitve ZIUGDT ni mogoče začeti izvajati. 

Evropska komisija je v okviru svojega ocenjevanja z odobritvijo nepovratnih evropskih sredstev v skupni 

višini 153.360.491 evrov, močno in zelo jasno podprla prijavitelja 2TDK d.o.o. kot nosilca projekta in ga kot 

upravičenca za prejem teh sredstev prepoznala kot ustreznega, zanesljivega in kompetentnega partnerja. V 

kolikor sedaj RS ne bi izpolnila izhodišč modela izvedbe in financiranja projekta, kot ga opredeljuje ZIUGDT 

pa bi za Evropsko komisijo to lahko pomenilo, da se s tem  naša država odmika od danih ključnih zavez v 

prijavah za evropsko sofinanciranje projekta, kar bi vsekakor lahko ogrozilo črpanje že odobrenih sredstev. 

To pa bi hkrati pomenilo, da bi bilo treba ta nepovratna evropska sredstva nadomestiti s proračunskimi 

sredstvi, kar bi bilo v izrazito škodo proračuna RS oz. vseh slovenskih davkoplačevalcev, saj bi morala 

Republika Slovenija v višini izpadlih sredstev dodatno obremeniti davkoplačevalce. Ob tem je treba 

upoštevati, da je Vlada RS že v začetku leta 2015 s sklepom ugotovila, da realizacija gradnje drugega tira z 

javno-finančnimi viri zaradi nujnih drugih investicijskih projektov, ki morajo potekati vzporedno na cestni in 

železniški infrastrukturi, v obdobju finančne perspektive 2014-2020 z vidika makrofiskalne konsolidacije ni 

izvedljiva (sklep Vlade št. 02401-5/2015/4 z dne 23.2.2015). Posledice, ki bi torej nastale zaradi 

neuveljavitve zakona, bi bile v skladu z navedenim, izrazito v nasprotju z javnim interesom Republike 

Slovenije.

IV.2 Pomen finančnega modela izvajanja projekta v okviru projektnega podjetja
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Bistvo finančnega modela izvedbe projekta drugi tir, kot ga lahko vodi projektno podjetje 2TDK d.o.o., izhaja 

iz možnosti privabljanja kapitalskih vložkov zalednih držav. V teku so pogovori z Madžarsko za pridobitev 

njihovega kapitalskega vložka. V kolikor pa bi se projekt izvajal preko prijavitelja, ki je proračunski uporabnik, 

takega modela ne bi bilo možno vzpostaviti. Poleg tega ima projektno podjetje 2TDK d.o.o. vse pogoje za 

pridobitev poroštva Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), s čimer bi se neposredno razbremenil 

poroštveni potencial Republike Slovenije. EFSI garancije namreč ni možno pridobiti v primeru, ko je nosilec 

projekta proračunski uporabnik, kot na primer Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), katera bi bila kot organ v 

sestavi Ministrstva za infrastrukturo, sicer investitor izgradnje drugega tira. Hkrati pa DRSI tudi ne more kar 

enostavno nadaljevati vloge investitorja za drugi tir in upravičenca do evropskih sredstev v primeru, če zaradi 

neuveljavitve oziroma prepozne uveljavitve zakona družba 2TDK d.o.o. kot projektno podjetje te vloge ne bi 

mogla prevzeti. Za to obstaja več razlogov:

javnofinančni vidiki: povezani so predvsem z izpolnjevanjem zavez RS po Zakonu o fiskalnem −

pravilu. Prenos projekta na projektno podjetje razbremenjuje proračun in znižuje vpliv projekta na 

primanjkljaj javnega sektorja države po metodologiji Eurostata (MGDD - Manual on Government 

Debt and Deficit) ter zmanjšuje vpliv na javni dolg. Prav tako je treba izpostaviti, da DRSI s 

finančnega vidika ravno tako ne more prevzeti vodenja dela projekta, ki se nanaša na pripravljalna 

dela, za katero je bila izvedbena pogodba že podpisana s strani DRSI vendar ob pogoju pričetka 

veljavnosti ZIUGDT. DRSI namreč formalno ne more pričeti z izvedbenimi deli, saj projekt v tem delu 

v proračunu Republike Slovenije nima zagotovljenih virov za zaprtje finančne konstrukcije. Sprejeti 

proračun Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 pa proračunskih sredstev za ta namen ne 

vključuje.

vidiki pridobivanja nepovratnih evropskih sredstev: po opisanem načelu mešanja finančnih virov (t.i. −

blending), preko projektnega podjetja, kot sodobnega modela financiranja velikih infrastrukturnih 

projektov je bil projekt pozitivno podprt s strani Evropske komisije pri ocenjevanju projekta. 

Utemeljeno je mogoče trditi, da je izkazano sodelovanje s predvidenim finančnim vložkom sosednje 

države članice, pripomoglo k boljšemu točkovanju, zaradi izkazane evropske dodane vrednosti 

projekta in k ustvarjanju sinergij v regiji, kar Evropska komisija aktivno spodbuja. DRSI kot 

neposredni proračunski uporabnik, finančnih virov na opisani način ne bi mogla optimizirati. 

razvojni vidiki: način financiranja javne železniške infrastrukture, kot ga je uvedel ZIUGDT (tako −

imenovano projektno financiranje), je podobno kot je bilo to v devetdesetih letih z ustanovitvijo 

družbe DARS d.d., katero omogoča razvojni preskok v financiranju javne železniške infrastrukture. 

Ta je namreč v preteklem obdobju zaradi prioritet z vlaganjem v avtocestni sistem zaostala za 

železniško infrastrukturo konkurenčnih sosednjih držav.

fiskalni vidiki: stroški izgradnje drugega tira po sodobnih evropskih načelih so skladno z ZIUGDT −

prevaljeni na uporabnike prometne infrastrukture: to je na uporabnike pristaniške infrastrukture s 

takso na pretovor, na težka tovorna vozila, ki uporabljajo avtoceste, s pribitkom k cestnini in na 

železniške prevoznike (rail cargo operaterje) s povečano železniško uporabnino. Financiranje 

projekta preko DRSI pa bi pomenilo, da bi bremena graditve drugega tira v celoti prevzel proračun in 

slovenski davkoplačevalci. 

     

Proračunsko financiranje pomeni, da bi bilo treba vsa potrebna sredstva za izgradnjo zagotoviti iz proračuna, 

kar pomeni, da na področju prometne infrastrukture nekaj let ne bi bilo mogoče izvajati nobenih drugih 

proračunsko financiranih projektov (tj. gradnja in obnove državnih cest in drugih objektov javne železniške 

infrastrukture), kar bi predstavljajo pomemben razvojni zamik in nazadovanje konkurenčnega položaja RS. 

Realno je mogoče celo oceniti, da sredstva, namenjena za javno infrastrukturo, ne bi zadoščala, zato bi bilo 

treba manjkajoča sredstva za izgradnjo projekta nadomestiti z dodatnimi proračunskimi sredstvi, ki bi sicer 

bila uporabljena za druge namene. 

Nadalje bo projektno podjetje 2TDK d.o.o. lahko fleksibilneje pridobivalo tudi finančna sredstva v obliki 

kreditov ter vložkov zalednih držav. Za zadolževanje za projekt drugega tira namreč državno poroštvo ni 

predvideno, tako da slovenski davkoplačevalci tega pomembnega dela finančne konstrukcije sploh ne bi 

čutili. Za referenčni primer je mogoče navesti družbo DARS d.d., ki gradi slovenske avtoceste v svojem 

imenu in za svoj račun, torej enako kot bi tudi podjetje 2TDK d.o.o. zgradilo predmetni odsek železniške 

infrastrukture. V primeru, ko podjetje najame in odplačuje kredite, to v temu delu pomeni razbremenitev 

proračunskih sredstev. Medtem ko so bila sredstva za gradnjo avtocest zavarovana z državnim poroštvom, 



Stran 14 od 15

pa pri gradnji drugega tira ta instrument ni predviden, kar pomeni boljšo finančno sliko Republike Slovenije in 

manjši vpliv na javni dolg, saj ni tveganja za unovčitev državnega poroštva. Morebitno tveganje 

nesposobnosti odplačila kredita je preneseno na družbenike 2TDK d.o.o., kar v praksi pomeni, da del tega 

tveganja nosi tudi Madžarska kot potencialna družbenica. 

Iz navedenega izhaja, da vloge investitorja iz več utemeljenih razlogov ne more izvajati Republika Slovenija 

preko svojih državnih organov. Vlada je med več alternativami izbrala sodoben evropski način financiranja 

velikega infrastrukturnega projekta, ki ščiti slovenske davkoplačevalce. Taka rešitev je bila verificirana na 

evropskem nivoju z dodelitvijo pomembne finančne podpore v obliki nepovratne subvencije, ki bistveno 

prispeva k izvedljivosti projekta. 

IV.3 Vpliv zamude na finančno in časovno konstrukcijo projekta

Zakon mora biti torej nujno čimprej uveljavljen, saj že sedaj zamude pri uveljavitvi negativno vplivajo 

na začrtano finančno in terminsko konstrukcijo projekta. Ker se do 1. januarja 2018 niso začela izvajati 

pripravljalna dela (za katera so bila nepovratna evropska sredstva, kot navedeno, že pridobljena) in ker 

ZIUGDT še ni uveljavljen, tudi ni mogoče začeti obračunavati takse na pretovor, kot to določa 49. člen 

ZIUGDT, kot tudi ne pribitka k cestnini, kot to določa 35. člen ZIUGDT, katera sta ena od bistvenih 

elementov vzdržnega financiranja projekta. Vsak mesec zamude iz naslova pobrane takse na pretovor 

namreč pomeni izgubljenih cca. 700.000 evrov ter še cca. 1.200.000 evrov mesečno iz naslova pribitka k 

cestnini za težka motorna vozila, kar bi oboje RS lahko obračunavala na osnovi evropske direktive z 

uveljavitvijo zakona. To pomeni nepovratno izgubljena sredstva, ki bi jih bilo mogoče nameniti za gradnjo in s 

tem zmanjšati potrebe za pridobivanje dodatnih sredstev (npr. posojil). 

Javni interes za čimprejšnjo uveljavitev zakona je torej utemeljen s potrebo po doslednem sledenju skrbno 

pripravljeni in začrtani finančni in terminski konstrukciji, kajti vse zamude bodo podražile projekt in povečale 

gospodarsko škodo, ki sicer že sedaj dnevno nastaja zaradi preobremenjenosti obstoječe enotirne proge. 

Gospodarska škoda, ki jo bo utrpela RS zaradi neuveljavitve oz. prepozne uveljavitve ZIUGDT, bo znašala 

vsaj 153.360.491 evrov, kolikor znašajo do sedaj odobrena evropska sredstva na razpisih Evropske komisije 

in izgubljeni javno finančni prihodki, ki predstavljajo namenski vir za financiranje drugega tira in katerih 

uvedba je določena z ZIUGDT. Pri tem pa sploh še ni upoštevana gospodarska škoda, ki nastaja zaradi 

kasnejše predaje oz. nepredaje novega železniškega tira v promet. 

Po velikih naporih za zagotovitev vseh potrebnih pogojev za pristop k izvedbi projekta, bi eventuelna 

neuveljavitev ZIUGDT oziroma njegova prepozna uveljavitev, resno ogrozila projekt izgradnje drugega tira 

železniške proge Divača – Koper. Škodo, merljivo v izgubljenih evropskih subvencijah ter izgubljenih 

javnofinančnih prihodkih pa je, kot že navedeno, možno izraziti v konkretnih finančnih vrednostih. Temu je 

treba dodati še gospodarsko škodo, nastalo gospodarskim subjektom, ki delujejo na ozemlju Republike 

Slovenije, ki bo nastala zaradi neizgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper oziroma zaradi 

odložitve začetka njegove gradnje. 

Po tem, ko je bila volja volivk in volivcev jasno izražena z referendumskim rezultatom in po zelo 

dolgotrajnem postopku odločanja o najoptimalnejši in sprejemljivi varianti poteka trase in o projektnih 

rešitvah, mora Republika Slovenija sedaj nujno zagotoviti pogoje, da projekt preide v izvedbeno fazo, kar 

pomeni, da mora biti ZIUGDT v najkrajšem možnem roku uveljavljen.   

IV. 4. Sklepno glede potrebnosti čimprejšnje uveljavitve ZIUGDT

Ob upoštevanju vseh navedenih argumentov, Vlada ponovno opozarja na nujnost čimprejšnje uveljavitve 

ZIUGDT, saj bo v nasprotnem primeru Republiki Sloveniji nastala velika  in težko popravljiva gospodarska 

škoda. 

Projekt drugega tira železniške proge Divača–Koper je nujno potreben za odpravo ozkega grla na že 

preobremenjenem tiru obstoječe železniške proge. Z odlašanjem izgradnje drugega tira se povečuje 

tveganje za gospodarsko škodo zaradi zmanjšanega pretovora v korpskem pristanišču. Dolgoročno škodo 
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bodo utrpeli ne le gospodarski subjekti, ki delujejo na področju pristaniških dejavnosti, temveč celotno 

slovensko gospodarstvo, k čemur je treba dodati še izgubo razvojnih priložnosti našega edinega pristanišča.

Za projekt, ki je bil pripoznan na ravni EU kot eden najpomembnejših strateških projektov Evropske unije, so 

bila pridobljena nepovratna sredstva EU v skupni vrednosti 153.360.491 EUR. Če sredstva ne bodo 

počrpana v razmeroma kratkih rokih, ki jih je določila Evropska komisija, bo Republika Slovenija morala že 

odobrena  sredstva vrniti. To pomeni, da bi bilo za znesek nepovratnih sredstev EU treba obremeniti 

slovenske davkoplačevalce, posledično pa se odreči drugim pomembnim infrastrukturnim, razvojnim in 

drugim projektom, ki bi jih bilo sicer mogoče financirati. 

Uveljavitev ZIUGDT je pogoj, da začne projekt izvajati družba 2TDK d.o.o. kot investitor, ki so mu bila 

odobrena sredstva EU. Državni organ (Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo) pretežnega dela 

pridobljenih sredstev upoštevaje razpis EU  ne more pridobiti. Nadalje ima družba 2TDK možnost 

pridobivanja poroštev EFSI; to pomeni, da ne bodo potrebna državna poroštva, kar dodatno razbremenjuje 

slovenski proračun.  ZIUGDT daje tudi podlago za obračun namenskih dajatev za financiranje drugega tira, 

ki jih bodo plačevali gospodarski subjekti, ki bodo od izgradnje imeli največjo korist. Vsak mesec zamude za 

uveljavitev zakona, pomeni manj zbranih sredstev, ki bi jih bilo mogoče nameniti za financiranje tega 

projekta. 

Glede na navedeno Vlada predlaga, da Ustavno sodišče absolutno prednostno obravnava Zahtevo.

V. KONČNI PREDLOG VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Vlada glede na zgoraj navedene argumente predlaga Ustavnemu sodišču, da v tem postopku 

ustavnosodne presoje ugotovi, da izpodbijana zakona nista v neskladju z Ustavo.
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