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USTAVNO SODIŠČE 
 

                                           

Številka:  U-I-308/06-5       
Datum:    28. 9. 2006 
 
 

SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Lucije Mulej iz Radovljice, Matjaža 
Gostenčnika iz Slovenj Gradca in Igorja Ukmarja iz Šempetra pri Gorici, ki jih zastopa 
Odvetniška družba Kozinc in partnerji, o. p., d. n. o., Ljubljana, na seji dne 28. 
septembra 2006 
 

s k l e n i l o :  
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 68. člena Zakona 
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 72/05, 100/05 – 
ur. p. b., 121/05 in 22/06 – ur. p. b.) se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 106. člena Zakona o lokalnih 
volitvah se zavrne.  
 

O b r a z l o ž i t e v  
 

A. 
 
1. Pobudniki izpodbijajo določbi Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV), ki 
urejata vlaganje kandidatur neodvisnih list kandidatov za člane občinskega sveta (prvi 
odstavek 68. člena ZLV) in vlaganje kandidatur neodvisnih kandidatov za župana (106. 
člen ZLV).1 Navajajo, da izpodbijana ureditev iz prvega odstavka 68. člena ZLV pomeni 
nedopusten poseg v pasivno volilno pravico, ki jo zagotavlja 43. člen Ustave. 
Izpodbijana ureditev naj bi bila tudi v neskladju z drugim odstavkom 42. člena Ustave 
(pravica do združevanja), ker naj bi izjemno zahtevni pogoji za kandidaturo s podporo 
volivcev pasivne volilne upravičence neutemeljeno silili, da svojo pasivno volilno pravico 
izvršujejo v okviru aktivnosti politične stranke. Neskladje prvega odstavka 68. člena ZLV 
z drugim odstavkom 14. člena Ustave utemeljujejo z navedbo, da izpodbijana določba 
neenako obravnava pasivne volilne upravičence, ki želijo kandidirati kot neodvisni 
kandidati, v primerjavi z volivci, ki kandidirajo na listah političnih strank. Neenako 
obravnavanje naj bi izhajalo tudi iz primerjave med ureditvijo kandidiranja neodvisnih 
kandidatov na lokalnih volitvah in ureditvijo kandidiranja neodvisnih kandidatov na 
volitvah v Državni zbor. V zvezi z vlaganjem kandidatur neodvisnih kandidatov za 
župana navajajo, da je izpodbijana ureditev v neskladju s 43. členom Ustave. Zatrjujejo 
tudi neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker naj bi izpodbijana ureditev 
postavljala v neenakopraven položaj neodvisne kandidate za župana v primerjavi z 
neodvisnimi kandidati za Predsednika Republike Slovenije. 

 
1 Gre za določbi, ki sta bili spremenjeni z Zakonom o spremembah Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 121/05 – ZLV-F). 
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B. – I. 
 

2. V skladu z drugim odstavkom 162. člena Ustave in s prvim odstavkom 24. člena 
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) lahko da 
vsakdo pobudo za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem, če izkaže svoj pravni 
interes. Drugi odstavek 24. člena ZUstS določa, da je pravni interes za vložitev pobude 
podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno 
predlaga pobudnik, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma 
pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in 
konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu predlogu pa mora privesti do izboljšanja 
njegovega pravnega položaja.  
 
3. Pobudniki predlagajo, naj Ustavno sodišče prvi odstavek 68. člena ZLV razveljavi. 
Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-46/06 z dne 22. 6. 2006 (Uradni list RS, št. 70/06) 
že razveljavilo prvi odstavek 68. člena ZLV, razen v delu, v katerem se na ta člen 
sklicuje 106. člen ZLV. Zaradi relativno kratkega obdobja, ki je preostalo do razpisa 
lokalnih volitev, je na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo tudi način 
izvršitve odločbe. Glede na navedeno pobudniki nimajo (ne izkazujejo) pravnega 
interesa za vložitev pobude za presojo ustavnosti prvega odstavka 68. člena ZLV. 
 

B. – II. 
 

4. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-49/06 prav tako že presojalo pobudo za oceno 
ustavnosti 106. člena ZLV, vloženo iz vsebinsko enakih razlogov, kot jih v obravnavni 
zadevi navajajo pobudniki. Ugotovilo je, da je pobuda iz teh razlogov neutemeljena. Ker 
pobudniki za neustavnost izpodbijane določbe ne navajajo razlogov, ki jih Ustavno 
sodišče ne bi upoštevalo že pri prejšnjem odločanju, je Ustavno sodišče pobudo v tem 
delu zavrnilo kot očitno neutemeljeno.  
 
5. Pobudniki v obravnavani zadevi zatrjujejo tudi neskladje izpodbijane določbe z drugim 
odstavkom 14. člena Ustave z vidika primerjave med ureditvijo kandidiranja neodvisnih 
kandidatov za župana in ureditvijo kandidiranja neodvisnih kandidatov za Predsednika 
republike. Vendar zgolj s temi navedbami pobudniki zatrjevanega neskladja ne morejo 
utemeljiti. 
 

C. 
 

6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena in drugega odstavka 26. 
člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča 
(Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter 
sodnici in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, 
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in Jože Tratnik. Sodnica dr. Dragica Wedam Lukić je 
bila pri odločanju o tej zadevi izločena. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
 
 
                                                                                            Predsednik 
                                                                                        dr. Janez Čebulj 
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