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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: 

 

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 53. člena in členov 103 do 109 Zakona o volitvah 

v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92) se zavrže. 

 

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 52. člena Zakona o volitvah v 

Državni zbor ter 73. člena in členov 96 do 102 Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 

7/94, 33/94 in 70/95) se zavrne. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

A. 

 

1. Pobudnik izpodbija prvi odstavek 52. člena v povezavi s 53. členom Zakona o volitvah v Državni 

zbor (v nadaljnjem besedilu: ZVDZ), ker meni, da je izpodbijana določba v nasprotju s 43. in 39. 

členom Ustave. Neskladnost naj bi bila podana zato, ker ZVDZ v prvem odstavku 52. člena le politični 

stranki daje pravico do uporabe simbola oziroma znaka stranke pri imenu liste kandidatov, te pravice 

pa nimajo volivci, kadar vložijo listo kandidatov, s tem pa naj bi bila kršena določba Ustave o splošni in 

enaki volilni pravici. Pobudnik meni, da se enakost pri pasivni volilni pravici nanaša na vse okoliščine v 

zvezi z njo, torej tudi na okoliščine nastopanja oziroma objave kandidatne liste. Določbi 39. člena 

Ustave pa naj bi izpodbijana ureditev nasprotovala, ker ne omogoča svobode izražanja kandidatne 

liste s simbolom oziroma znakom. 

 

2. Poglavje XII ZVDZ naj bi bilo v nasprotju z 22., 23. in 25. členom Ustave, ker naj bi omejevalo 

varstvo zgolj na nepravilnosti v postopku kandidiranja pred rokom za predložitev liste kandidatov (103. 

člen) in na nepravilnosti pri delu volilnega odbora (106., 107. in 108. člen). Po mnenju pobudnika pa 

ne vsebuje možnosti pritožbe na druge sklepe volilne komisije, ki jih le-ta sprejema po izteku roka za 

predložitev liste kandidatov in do samih volitev, in na tiste, s katerimi naj bi komisija kršila ustavno 

zajamčene pravice in se pri tem sklicevala na nepopolnost zakona. 

 

3. Podpoglavje 13 II. poglavja Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljnjem besedilu: ZLV) izpodbija 

pobudnik zato, ker meni, da ZLV ne ureja posebnega varstva zoper posamične akte in dejanja 

občinskih volilnih komisij pri izvedbi lokalnih volitev, zaradi česar naj prizadeti stranki ne bi bila dana 

pravica do pravnega sredstva oziroma zagotovljeno sodno varstvo. Posebej pa naj bi bila v neskladju 

z Ustavo določba 96. člena ZLV, ker naj bi obseg in vsebino ugovora, ki ga ima na razpolago kandidat 

oziroma predstavnik kandidatne liste, neupravičeno in neutemeljeno zoževala na "nepravilnosti v 

postopku kandidiranja". 

 

4. Pobudnik utemeljuje svoj pravni interes za izpodbijanje določb ZLV s tem, da se je v času lokalnih 

volitev v Ljubljani pritožil Republiški volilni komisiji zaradi odločitve Mestne volilne komisije, ki je 

odločila, da pri objavi razglasa kandidatov za Mestni svet ne more upoštevati znaka oziroma simbola 

Liste Branka Gradišnika. Republiška volilna komisija pa naj bi bila na to pritožbo odgovorila zgolj z 

mnenjem, "da varstvo zoper posamična dejanja občinskih volilnih komisij ni urejeno". Ker naj bi pri tem 
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primeru smiselno šlo za isto kot pri volitvah v Državni zbor, pobudnik meni, da s tem izkazuje pravni 

interes tudi za izpodbijanje navedenih določb ZVDZ. 

 

B. - I. 

 

5. V skladu z določbo 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94; v nadaljnjem 

besedilu: ZUstS) lahko da pisno pobudo za začetek postopka vsakdo, če izkaže svoj pravni interes. 

Le-ta je podan, če predpis, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, 

pravne interese oziroma pravni položaj. Pobudnik je kandidiral na lokalnih volitvah kot kandidat za 

člana Mestnega sveta Ljubljane na kandidatni listi "Rad imam Ljubljano - lista Branka Gradišnika". 

Kandidiranje ter potrjevanje kandidatur oziroma list kandidatov za volitve v občinski oziroma mestni 

svet ureja ZLV. 

 

6. ZLV določa v 8. podpoglavju II. poglavja v členih 48 do 73 kandidiranje za volitve županov in volitve 

v občinske svete. V 72. členu določa vsebino kandidatne liste, v 73. členu pa določa, da se kot ime 

predlagatelja, če je predlagatelj liste kandidatov skupina volivcev, navede ime in priimek enega izmed 

teh volivcev z dodatkom "in skupina volivcev", ime predlagatelja pa se šteje za ime liste, če volivci niso 

določili drugega imena liste. V 9. podpoglavju II. poglavja pa ZLV ureja potrjevanje kandidatur oziroma 

list kandidatov. Pri tem določa v drugem odstavku 74. člena, da se glede postopka potrjevanja 

kandidatur oziroma list kandidatov, določanja seznamov potrjenih kandidatur oziroma list kandidatov in 

njihove objave smiselno uporabljajo določbe ZVDZ. Poleg tega pa je po določbi 4. člena ZLV 

predvideno, da se glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, smiselno uporabljajo 

določbe ZVDZ. Tako se smiselno uporablja tudi prvi odstavek 52. člena ZVDZ, ki ureja določitev 

imena liste kandidatov, ki jo vloži politična stranka, ne pa tudi 53. člen ZVDZ, kajti ZLV v 73. členu 

ureja, kako se določi ime liste kandidatov skupine volivcev. Zaradi tega je Ustavno sodišče štelo, da 

pobudnik izkazuje pravni interes za izpodbijanje določbe 73. člena ZLV v zvezi z 52. členom ZVDZ, ne 

pa tudi za izpodbijanje določbe 53. člena ZVDZ. Izkazan pa je tudi pravni interes za izpodbijanje 

določb 96. do 102. člena ZLV, saj pobudnik zatrjuje, da mu na njihovi podlagi ni bilo zagotovljeno 

sodno varstvo. 

 

7. Pravnega interesa za izpodbijanje določb XII. poglavja (členi 103 do 109) ZVDZ pobudnik ne 

izkazuje, saj varstvo volilne pravice pri lokalnih volitvah ureja ZLV v členih 96 do 102, izpodbijane 

določbe pa se v celoti nanašajo na varstvo volilne pravice pri volitvah v Državni zbor oziroma za druge 

organe države, za katere je tako določeno s posameznimi zakoni. Zato ni mogoče trditi, da določbe 

členov 103 do 109 ZVDZ neposredno posegajo v pobudnikove pravne interese oziroma njegov pravni 

položaj, in je bilo treba pobudo v tem delu zavreči. 

 

B. - II. 

 

8. Pobudnik zatrjuje, da je določba 73. člena ZLV v nasprotju s 43. členom Ustave in v nasprotju z 39. 

členom Ustave, ker ne določa, da lahko tudi lista kandidatov, ki jo vložijo volivci, uporablja znak. 

 

9. Politične stranke so namenjene oblikovanju politične volje državljanov (1. člen Zakona o političnih 

strankah, Uradni list RS, št. 62/94 - v nadaljnjem besedilu: ZPS). Funkcija v volilnem procesu je 

temeljna funkcija političnih strank, v katerem skušajo uresničiti svoj glavni cilj: takšno zastopanost v 

parlamentu, da bi lahko sestavile vlado. Politične stranke imajo praviloma opredeljene cilje (programe) 

in je s tem povezano njihovo nastopanje v javnosti in v državnih organih, zlasti v parlamentu. Za 

politične stranke je značilna trajnost, saj svojih ciljev ne uresničujejo z enkratno akcijo. Da bi nekemu 

gibanju priznali lastnost politične stranke in s tem legitimacijo za nastopanje v javnem življenju, mora 

izpolnjevati določene kvantitativne elemente (številčnost ustanoviteljev) in nekatere formalne elemente 

(na primer registracija in statut). 

 

10. Med predložitvijo liste kandidatov politične stranke in določanjem liste kandidatov, ki jo predloži 

določeno število volilcev, je razlika tako glede elementov kakovosti kot glede elementov količine. Zato 

je zakonodajalec v njihovem podrobnem opredeljevanju lahko uveljavil razlike, ki pa ne pomenijo 

neenakopravnosti, saj ne gre za enake pojavne oblike političnega delovanja in je zato zakonodajalec 

različna stanja lahko različno normiral. Zakonodajalec bi kršil načelo enakosti, če bi vzel za temelj 

razlikovanja sociološko strukturo, idejne in druge opredelitve udeležencev v predvolilni kampanji. To bi 
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bila kršitev enakosti volilne pravice. Kriteriji razlikovanja ne smejo biti taki, da bi temeljili na vrednostni 

oceni, razen če bi šlo za protiustavnost aktov in delovanja političnih strank (deseta alinea prvega 

odstavka 160. člena Ustave v zvezi s 63. členom Ustave). V danem primeru pobudnik uveljavlja 

neutemeljenost razlikovanja med kandidatnimi listami političnih strank, ki imajo lahko simbol oziroma 

znak stranke, in kandidatnimi listami, predlaganimi od občanov, ki tega ne smejo imeti. Poudarjeno je 

že bilo, kakšne razlike med udeleženci v volilni kampanji niso dovoljene. Ker so politične stranke 

trajne, imajo redno različne znake oziroma simbole. Skupina državljanov, ki sodeluje na poseben 

način v enkratnem procesu volitev, teh elementov nima. Pravni pomen znakov je predvsem v tem, da 

omogočajo razlikovanje med njihovimi imetniki. Znak je po samem namenu trajen, saj z njim imetnik 

označuje dejavnost, blago, storitev ali uveljavljanje drugih dejavnosti, ki so zanj značilne, kot je tudi 

delovanje političnih strank. Z znakom tako imetniki varujejo svoj trajni interes na gospodarskem, 

kulturnem, socialnem, političnem in drugih področjih. Znaki se registrirajo in tako pridobijo pravno 

varstvo, imetnik pa pravico, da ga uporablja v pravnem prometu. To velja tudi za znake oziroma 

simbole političnih strank. Tudi politične stranke so znak oziroma simbol dolžne registrirati in ga imajo 

pravico uporabljati v pravnem prometu (8. člen ZPS) ter tudi pravico do varstva znaka po določbi 

prvega odstavka 16. člena ZPS (tožba na izpodbijanje vpisa in izbris stranke). 

 

11. Skupina občanov, ki predlaga kandidate na volitvah, pa ni registrirana. Zanjo ni značilna trajnost, 

zato se tudi ne more sklicevati na pravico do uporabe znaka. Zakonodajalec je zato lahko drugače 

uredil pravico do uporabe znaka oziroma simbola pri kandidatni listi, ki jo predloži politična stranka, kot 

pri kandidatni listi, ki jo predloži skupina volivcev, zato niso utemeljene pobudnikove navedbe, da 

ureditev nasprotuje zahtevi po enaki volilni pravici, določeni v 49. členu Ustave. 

 

Izpodbijani določbi tudi ne posegata v pravico do svobode izražanja, določeno v 39. členu Ustave, saj 

ne omejujeta svobode izražanja tako kandidatov z obeh list, kot tudi ne svobode izražanja volivcev, ki 

so kot skupina predložili kandidatno listo. V kandidacijskem postopku je tako politični stranki kot tudi 

skupini volilcev zagotovljeno, da lahko predlagajo svoje kandidate za izvolitev, svoboda izražanja 

misli, govora in javnega nastopanja oziroma drugih oblik izražanja kandidatov je zagotovljena v skladu 

s pravili volilne kampanje. Vprašanje, ali je lahko uporaba znaka ob imenu kandidatne liste dovoljena 

le eni kandidatni listi, drugi pa ne, pa je vprašanje enakega obravnavnja obeh kandidatnih list. Glede 

tega pa je, kot izhaja iz obrazložitve, zakonodajalec imel utemeljen razlog za razlikovanje. 

 

B. - III. 

 

12. Pobudnik zatrjuje, da so določbe ZLV, ki urejajo varstvo volilne pravice, v nasprotju z določbami 

22., 23., in 25. člena Ustave. V neskladju z Ustavo naj bi bil predvsem 96. člen, ker omogoča ugovor 

pri občinski volilni komisiji le zaradi nepravilnosti, ki so se zgodile v postopku kandidiranja, v vseh 

drugih primerih pa naj bi vložitev ugovora ne bila dopustna. 

 

13. Po določbi 96. člena ZLV je zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja predviden ugovor pri 

občinski volilni komisiji, ki se po izrecni zakonski določbi lahko vloži le do roka, določenega za 

predložitev liste. Če občinska volilna komisija ugovor zavrne, je po določbi 97. člena ZLV zoper njeno 

odločitev dovoljeno sodno varstvo s pritožbo pri sodišču, pristojnem za upravne spore. O tem ugovoru 

odloči volilna komisija v postopku potrjevanja kandidatur oziroma list kandidatov. S potrditvijo liste 

kandidatov odloči občinska volilna komisija tudi o imenu liste kandidatov. Če je skupina volivcev 

predlagala, da je sestavni del imena liste kandidatov tudi znak, potem bi morala občinska volilna 

komisija, ki je na podlagi doslej veljavnih zakonskih določb štela, da ime liste kandidatov, ki jo vložijo 

volilci, ne more imeti znaka, pred potrditvijo liste po določbi drugega odstavka 56. člena ZVDZ v zvezi 

z drugim odstavkom 74. člena ZLV šteti, da ima lista formalne pomanjkljivosti in pozvati k njihovi 

odpravi, oziroma ob vztrajanju pri takšnem imenu listo zavrniti v delu, ki se nanaša na uporabo znaka. 

V odločbi Up-16/92 z dne 25.11.1992 (OdlUS I, 95) je Ustavno sodišče že zavzelo stališče o tem, kako 

je treba razlagati določbo tretjega odstavka 56. člena ZVDZ. Zoper odločitev o zavrnitvi kandidature pa 

ima po določbi 97. člena ZLV predstavnik liste kandidatov pritožbo pri pristojnem sodišču za upravne 

spore. 

 

14. Po določbi 62. člena ZVDZ v zvezi z drugim odstavkom 74. člena ZLV se seznami potrjenih list 

kandidatov objavijo v sredstvih javnega obveščanja. Liste kandidatov se na seznam uvrstijo z žrebom, 

vendar pa morajo biti liste objavljene z vsemi podatki, ki jih morajo po zakonu obsegati, in to so lahko 
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le podatki, ki so bili v postopku potrjevanja kandidatur z odločbo občinske volilne komisije potrjeni. 

Odločitev občinske volilne komisije, ki jo navaja pobudnik, ni nova odločitev, ampak je to odločitev, ki 

jo je komisija sprejela s potrditvijo kandidature. Če odločba o potrditvi kandidature ni vsebovala znaka, 

bi lahko pobudnik uveljavljal zoper takšno odločitev, ki je vsebinsko pomenila delno zavrnitev imena 

liste, sodno varstvo po določbi 97. člena ZLV. Zato ni utemeljena navedba pobudnika, da zoper takšne 

odločitve volilne komisije ni zagotovljeno sodno varstvo. Načela pravne države zahtevajo, da bi 

občinska volilna komisija v takšnem primeru s svojo odločbo o tem izrecno odločila in pobudnika tudi 

poučila o načinu pravnega varstva zoper svojo odločitev. Morebitno napačno ravnanje občinske 

volilne komisije v konkretnem primeru ni predmet tega postopka, pa tudi ne razlog, zaradi katerega bi 

bila podana protiustavnost izpodbijane zakonske ureditve. 

 

15. Če bi se napaka v zvezi z imenom kandidatne liste pojavila na razglasih na volišču, pa je to že 

napaka, ki sodi med nepravilnosti pri delu volilnega odbora. Zoper te nepravilnosti ima predstavnik 

liste kandidatov posebej pravico ugovarjati po določbi 98. člena ZLV. 

 

16. ZLV predvideva v členih 97 in 101, kot je razvidno iz gornje obrazložitve, sodno varstvo zoper 

odločitve, ki zadevajo uveljavljanje volilne pravice. Zato izpodbijane določbe niso v nasprotju s 23. 

členom Ustave, ki zagotavlja pravico do sodnega varstva. 

 

17. Člen 25 Ustave, ki zagotavlja pravico do pravnega sredstva, določa, da je vsakomur zagotovljena 

pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, 

organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, 

dolžnostih ali pravnih interesih. Ta ustavna določba zagotavlja spoštovanje načela instančnosti v 

odločanju sodišč, prav tako pa tudi pri odločanju drugih državnih organov, kadar ti odločajo o pravicah, 

obveznostih ali pravnih interesih. Vsebina načela instančnosti pa je prav v tem, da lahko organ druge 

stopnje presoja odločitev prvostopnega organa z vidika vseh vprašanj, ki so pomembna za odločitev o 

pravici oziroma obveznosti. Pravica do pravnega sredstva zato zakonodajalca zavezuje, da zoper 

odločitev državnega organa zagotovi pravico do pritožbe, ki je samostojna pravica in ni zagotovljena 

že s sodnim varstvom. Če je ne zagotovi, je to poseg v ustavno pravico iz 25. člena Ustave, ki je 

dopusten le pod pogoji iz tretjega odstavka 15. člena Ustave. 

 

18. ZLV je v 96. členu predvidel, da ima kandidat ali predstavnik liste kandidatov zoper nepravilnosti v 

postopku kandidiranja ugovor, o katerem odloči občinska volilna komisija. Po določbi 98. in 99. člena 

je zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora prav tako predviden ugovor na občinsko volilno 

komisijo. Zoper odločitev občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, pa ima po 

določbi 100. člena ZLV kandidat ozroma predstavnik liste kandidatov tudi pritožbo na občinski svet. 

Šele zoper odločitev o ugovoru oziroma o pritožbi zakon daje sodno varstvo pred sodiščem, pristojnim 

za upravne spore. Zato v teh primerih zakonodajalec tudi ni posegel v pravico iz 25. člena Ustave. Pač 

pa je v to pravico posegel v primeru, ko gre za odločitev občinske volilne komisije, s katero se zavrne 

kandidatura oziroma lista kandidatov. To je odločitev, sprejeta v postopku odločanja na eni stopnji, 

zoper katero je zakonodajalec predvidel le sodno varstvo, ne pa tudi poprejšnje pritožbe. Vendar je ta 

poseg dopusten, zakonodajalec pa je imel za drugačno ureditev v tem primeru utemeljene razloge, ki 

izhajajo iz narave stvari. 

 

19. Potrditev kandidatur mora biti izvedena v določenem kratkem roku, saj Zakon izrecno določa, 

koliko dni pred dnevom glasovanja morajo biti objavljeni seznami potrjenih list kandidatov oziroma 

kandidatov. Pravica do pravnega sredstva je tu omejena z aktivno volilno pravico drugih, katere 

sestavni del je tudi pravica, da so volivci pravočasno obveščeni o tem, o katerih kandidatih se bodo 

izjavljali na volitvah. Zakonodajalec je zato moral zagotoviti hiter postopek in je glede na kolizijo dveh 

ustavnih pravic po določbi tretjega odstavka 15. člena Ustave lahko posegel v pravico do pravnega 

sredstva. Ker je zakonodajalec ob tem posebej zagotovil sodno varstvo (v ustrezno kratkem roku 48 

ur) zoper takšno odločitev, zoper odločitev sodišča pa je dovoljena tudi ustavna pritožba, 

zakonodajalcu tudi ni mogoče očitati, da bi šlo za nesorazmeren poseg. Ker razlog za drugačno 

ureditev izhaja iz same narave volilne pravice, zakonodajalcu tudi ni mogoče očitati, da njegovo, sicer 

razumno razlikovanje, ne izhaja iz narave stvari, zato tudi ni utemeljen očitek, da gre za nasprotje z 

22. členom Ustave. 
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20. Določbe členov 97 do 102 ZLV iz navedenih razlogov niso v nasprotju z Ustavo, zato je bilo treba 

pobudo v tem delu zavrniti. 

 

C. 

 

21. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 25. in tretjega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: 

predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. 

Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno, 

razen glede 52. člena ZVDZ in 73. člena ZLV, glede česar je bil sklep sprejet s šestimi glasovi proti 

trem. Proti so glasovali sodniki Jerovšek, Krivic in Zupančič, ki so dali ločeno mnenje. 

 

 

P r e d s e d n i k 

dr. Tone Jerovšek 

 

 

  

 

 


