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1. Ko se je v tej zadevi in še nekaterih podobnih volilnih zadevah (npr. Up-634/02 in Up-635/02), ki jih 

je US obravnavalo v času pred lokalnimi in predsedniškimi volitvami ter volitvami v DS v jeseni 2002, v 

preliminarni razpravi zastavilo vprašanje, ali ima politična stranka aktivno legitimacijo za vložitev 

ustavne pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča v zvezi z zavrnitvijo kandidature za člana 

občinskega sveta, sem glasoval za stališče, da je nima. Pri tem sem izhajal iz svojega že večkrat 

pojasnjenega stališča, da je ustavna pritožba pravno sredstvo sui generis v pravnem redu, ki sicer ima 

nekaj podobnosti s (klasičnimi) pravnimi sredstvi, predvidenimi v različnih postopnikih, vendar je 

obenem specifično in drugačno zlasti zaradi tega, ker je posebej namenjeno varovanju človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin (kar, seveda, ni samo naloga US, ki odloča o ustavnih pritožbah). 

 

To z drugimi besedami pomeni, da o obstoju pogojev za vložitev ustavne pritožbe in o obstoju 

procesnih predpostavk zanjo odloča US samo (strogo) v okvirih predpisov, ki urejajo ustavno pritožbo. 

Glede na položaj in pristojnosti, ki jih ima US v naši pravni ureditvi, je to razumljivo samo po sebi in ne 

potrebuje dodatnega pojasnjevanja. US je v zvezi s tem doslej že izoblikovalo bogato prakso. Konec 

koncev gre pri tem tudi za vselej aktualno vprašanje razmerja med materialnim in procesnim pravom, 

pri čemer se zavzemam za to, da ima procesno pravo relativno avtonomen položaj in da ni zgolj 

instrument za uresničevanje materialnega prava. 

 

2. US je torej preliminarno zavzelo stališče, da ima tudi politična stranka, ki ji je upravno sodišče 

priznalo položaj stranke v postopku, ki teče na podlagi 97. člena ZLV (čeprav ta določba popolnoma 

jasno daje aktivno legitimacijo za vložitev tožbe pred upravnim sodiščem v zadevi varstva volilne 

pravice le kandidatu in predstavniku kandidature), pravico vložiti ustavno pritožbo, če so izpolnjeni 

drugi pogoji zanjo. Mislim, da politična stranka takšne legitimacije nima, zaradi česar ne more vložiti 

ustavne pritožbe, pa čeprav ji je upravno sodišče priznalo položaj stranke. Njeno ustavno pritožbo bi 

US zato moralo zavreči. 

 

3. Ker je moje stališče, kot rečeno, ostalo v manjšini, sem se pri odločanju o meritumu v tej zadevi - 

načelnim ugovorom procesne narave navkljub - odločil, da se bom priključil večini, svoje pomisleke pa 

oblikoval v pritrdilnem ločenem mnenju. Zato sem glasoval za izrek odločbe, kakor je bil nato 

izglasovan na seji dne 28. 10. 2002, saj se z odločitvijo po vsebinski plati (kljub nekaterim 

pomislekom, ki gredo deloma na rovaš ureditve v zakonu in deloma na rovaš postopanja na volilni 

konvenciji, ki ga omenja tudi odločba), strinjam. Pri tem sem posebej upošteval, da je bila v podobni 

zadevi Up-630/02 (pri kateri se problem aktivne legitimacije ni postavljal) istega dne sprejeta po 

vsebinski plati enaka odločitev. 

 

4. Kljub temu moram še enkrat poudariti, da se moje stališče glede obstoja in ugotavljanja procesnih 

predpostavk za ustavno pritožbo in concreto ter razmerja med materialnim in procesnim pravom in 

abstracto ni v ničemer spremenilo. Povsem nesprejemljivo je, da bi odločitev upravnega sodišča, ki je 

priznalo aktivno legitimacijo nekomu, ki je v resnici nima, odpirala pot za ustavno pritožbo. 

 

5. Na tem mestu in ob tej priložnosti se zaradi kratkega časa, ki mi je na razpolago, ne morem 

spuščati v oceno rešitev, ki jih uzakonja ZLV. Iz obravnavanih zadev je več kot očitno, da povzročajo 

težave kandidatom, političnim strankam in organom, ki odločajo v volilnih zadevah. Nekaj pomislekov 

imam tudi glede odločitev US, ki so bila o podobnih vprašanjih sprejeta v preteklosti in ki so bila, kot se 

zdi, naklonjena ekstenzivnemu poseganju tega organa v volilne zadeve. Mislim, da je, kar zadeva US, 

čas za tovrstni aktivizem minil, od zakonodajalca pa bi bilo pričakovati, da bo sporne rešitve čim  prej 

ustrezno popravil.  
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