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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Branka Gradišnika iz Ljubljane, na seji dne 16. 

februarja 1996  

 

s k l e n i l o : 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 

62/94) se zavrne. 

 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

A. 

 

1. Pobudnik navaja, da Zakon o političnih strankah v celoti ni v skladu z Ustavo, češ da ne upošteva 

niti enakega varstva pravic, ki ga zagotavlja 22. člen Ustave, niti pravice do sodnega varstva, ki jo 

zagotavlja 23. člen Ustave, prav tako pa tudi ne pravice do pravnega sredstva, ki jo zagotavlja 25. člen 

Ustave. 

 

Pobudnik navaja, da izpodbijani zakon v 4. členu določa, da lahko stranko ustanovi najmanj 200 

polnoletnih državljanov, kar da je nasprotju z 42. členom Ustave, ki vsakomur zagotavlja pravico, da 

se svobodno združuje z drugimi. To namreč pomeni, da manj kot dvesto državljanov nima pravice, da 

bi se združili v politično stranko. Hkrati tudi navaja, da je 26. člen izpodbijanega zakona, ki določa, da 

stranka dobi mesečno največ 30 tolarjev za vsak glas, pridobljen na občinskih volitvah za občinski svet 

oziroma za župana, v nasprotju z 9. in 43. členom Ustave. Pravica lokalne samouprave, ki je določena 

v 9. členu Ustave, je po navedbi pobudnika kršena zato, ker spravlja izpodbijana določba 

nestrankarske člane občinskega sveta v neenakopraven položaj. S tem je njihova možnost pridobiti 

pravno in strokovno pomoč zmanjšana, kar krni sposobnost lokalne skupnosti, da bi se sama 

upravljala. Hkrati je to tudi v nasprotju z enakostjo volilne pravice iz 43. člena Ustave, kajti 

nestrankarski predstavniki ne dobijo enakih sredstev kot strankarski. Svoj pravni interes pobudnik 

izkazuje s tem, da je bil v času lokalnih volitev leta 1994, ko je tudi vložil pobudo, član liste "Rad imam 

Ljubljano - lista Branka Gradišnika". 

 

B. 

 

2. Posplošene trditve, da Zakon o političnih strankah ne upošteva ustavnih pravic do enakega varstva 

pravic, do sodnega varstva in do pritožbe, pobudnik ne utemeljuje. 

 

3. Pravica svobodnega združevanja iz 42. člena Ustave se lahko uresničuje v organiziranih ali 

neorganiziranih oblikah združevanja. Dejstvo, da zakon za organizirane oblike predpisuje najmanjše 

število članov organizacije, ne pomeni omejevanje te pravice, saj po eni strani vsakemu državljanu še 

vedno omogoča neorganizirano združevanje, po drugi strani pa mu omogoča, da z ustreznim številom 

drugih državljanov uresničuje to pravico v prav določeni organizirani obliki. 

 

4. Očitno je neutemeljeno tudi pobudnikovo razlogovanje glede plačila volilnih glasov strankam. 

Plačilo za pridobljene volilne glasove ni sestavni del volilne pravice in ne izvira iz nje, pač pa je način 

financiranja strank iz javnih sredstev. Glede na to izpodbijana določba 26. člena Zakona o političnih 

strankah ne predstavlja kršitve enakosti volilne pravice, ker se ne nanaša na njene sestavine. Enako 
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je neutemeljeno razlogovanje pobudnika, da pomeni tako financiranje strank omejevanje pravice 

lokalne samouprave, saj izpodbijana določba Zakona o političnih strankah z ničimer ne omejuje 

možnosti nestrankarskih članov občinskega sveta ali župana, da opravljajo svojo funkcijo in s tem 

sodelujejo pri upravljanju lokalnih zadev. 

 

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v naslednji sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. 

Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc 

Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti 

je glasoval sodnik Krivic, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

Predsednik: 

dr. Tone Jerovšek 


