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Z zavrnitvijo pobude se ne strinjam, kolikor se nanaša tudi na 19. člen Zakona o volilni kampanji 

(ZVK), po katerem mora organizator volilne kampanje, ki ni politična stranka, morebitni presežek 

zbranih sredstev nameniti v humanitarne namene. 

 

Kolikor gre za presojo, ali ta zakonska določba krši načelo enakosti volilne pravice, z uvodnim delom 

argumentacije v 5. točki obrazložitve sicer soglašam, ne pa tudi z zaključno mislijo, da izpodbijana 

ureditev že zato ne more vplivati na enakost volilne pravice, ker se uporabi šele po volitvah. Če pri 

strankah presežek zbranih sredstev stranki ostane, nestrankarskim organizatorjem volilne kampanje 

pa ne, ima to vsekakor lahko vpliv na uspešnost delovanja izvoljenih svetnikov in s tem na njihove 

izglede na uspeh pri naslednjih volitvah (šlo bi torej lahko za poseg v enakost kandidatov) - poleg tega 

pa zavest o tem, da v primeru presežka nestrankarskih organizatorjev kampanje ta presežek ne bo 

uporabljen v namen, zaradi katerega so bila ta sredstva dana, medtem ko pri strankah vsaj indirektno 

bo, lahko že takoj (ne šele pri naslednjih volitvah) zmanjša siceršnjo pripravljenost potencialnih 

dajalcev sredstev, da bi jih dajali tudi nestrankarskim organizatorjem kampanje (tu pa bi šlo torej lahko 

za poseg v enakost organizatorjev kampanje). 

 

Če slednja ne bi bila element volilne pravice, ampak bi jo bilo možno presojati samo z gledišča 

splošne enakosti pred zakonom (torej le po 14. in ne hkrati tudi po 43. členu Ustave), bi za ugotovitev 

ustavne dopustnosti diferenciacije zadoščal že kakršenkoli razumen, iz narave stvari izhajajoč razlog - 

tudi tisti, naveden v 5. točki obrazložitve. Toda enakost volilne pravice po 43. členu Ustave pojmovno 

zajema ne le enakost volilcev in enakost kandidatov, ampak tudi enakost predlagateljev kandidatov 

oziroma organizatorjev volilne kampanje. 

 

Ne vidim razloga, da bi v naši ustavni ureditvi (ob analogni ureditvi volilne pravice in sistema 

parlamentarne demokracije nasploh) to razumeli drugače kot npr. v Nemčiji, kjer je gornje stališče 

nesporno. V "Handbuch des Staatsrechts"[1] piše o tem naslednje: "Pod zapovedjo enakosti stojijo 

vse za institut volitev konstitutivne pravice in pravna razmerja. V jedru (Kernbereich) tega instituta so 

upravičenci volilci, kandidati in upravičenci za predlaganje kandidatov. Ti /namreč vsaka vrsta 

upravičencev posebej - op. M. K./ so pri volitvah med seboj v konkurenčnem razmerju in jih mora zato 

država obravnavati striktno enako. ... Korektno je, da je bilo varstvo volilne enakosti preko najožjega 

jedra instituta volitev /torej preko pravic volilcev, kandidatov in možnih predlagateljev kandidatov - op. 

M. K./ razširjeno še na volilno propagando (Wahlwerbung)." - "Das Bonner Grundgesetz - 

Kommentar"[2] pa pravi o tem takole: "... varovalno območje načela enakosti volitev se razteza preko 

oddaje glasu na celoten volilni postopek in na izvrševanje mandata. Poleg volilnega boja samega 

zajema tudi postopek priprave volitev, vključno s pravico kandidiranja in predlaganja kandidatov. ... Pri 

tem je v vseh fazah oblikovanja politične volje (politische Willensbildung) treba načelo volilne enakosti 

razumeti strogo formalno. ... Po ustaljeni praksi Zveznega ustavnega sodišča velja načelo enakih 

možnosti (Grundsatz der Chancengleichheit) ne le za sam potek volitev, ampak za celotno "predpolje" 

("Vorfeld") volitev (npr. za dopustnost kandidatur, za volilno propagando, za povračila volilnih stroškov 

in za davčno upoštevanje denarja, danega političnim strankam in volilnim združenjem). To načelo 

zahteva, da je treba dati vsaki stranki, vsaki skupini volilcev in njihovim kandidatom 'načelno enake 

možnosti v volilnem boju in v volilnem postopku in s tem enake možnosti v tekmovanju za volilne 

glasove'. Kot samo načelo volilne enakosti je tudi načelo enakih možnosti nosilcev kandidatur (strank, 

skupin volilcev) in kandidatov treba razumeti formalno. To sicer diferenciacij ustavnopravno ne 
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izključuje ... - so pa dopustne le, če zanje obstaja poseben, utemeljujoč, stvarno nujen razlog." 

(poudarek v originalu). 

 

Formalno oziroma striktno enako razumevanje enakopravnosti nosilcev kandidatur, strankarskih in 

nestrankarskih, pa v našem primeru seveda pomeni, da tudi presežkov denarja, zbranega za 

financiranje volilne kampanje, ni mogoče strankarskim kandidatom oziroma njihovim strankam pustiti, 

nestrankarskim kandidatom pa kar preprosto in v celoti vzeti. Zakonodajalec bi morda lahko za vse 

kandidate enako določil, da se morebitni presežek do določene višine porabi med mandatom za 

podporo delu izvoljenih svetnikov (kjer potem nujnega razloga za diskriminacijo nestrankarskih 

svetnikov seveda ne bi bilo), šele morebitni še večji presežek, ki bi že presegal razumno ocenjene 

potrebe za gornji namen, pa bi pri strankah lahko šel v splošno strankino porabo, torej tudi za druge 

njene cilje, pri nestrankarskih organizatorjih kampanje pa bi bil odvzet v humanitarne namene - pa še 

tu bi bilo verjetno treba dopustiti, da bi se "državljanska lista", ki bi pri zbiranju denarne podpore za 

svoje kandidate bila tako uspešna, da bi ji ostal presežek sredstev, smela v določenem roku 

organizirati kot stranka in potem ta sredstva obdržati. 

 

 

  Matevž Krivic 
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