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1. Soglašam s tem, da je v neskladju z Ustavo, da Zakon o evidenci volilne pravice ne ureja stalne 

evidence volilne pravice volilnih upravičencev s stalnim prebivališčem v tujini. 

 

Soglašam tudi s tem, kako je Ustavno sodišče začasno samo uredilo sporno vprašanje, če ga ne bo 

pravočasno v skladu z Ustavo uredil zakonodajalec. 

 

2. Ne soglašam pa s stališčem večine, da izpodbijana ureditev ne posega v načelo splošnosti vo lilne 

pravice. Podlago za izbiro merila je pravilno postavila sprejeta odločba v točki 10 obrazložitve: 

"Postavljanje ovir na poti do uresničevanja sicer formalno priznane volilne pravice lahko pomeni 

nedopusten poseg v načelo splošne volilne pravice". Ključno vprašanje pri izbiri kriterija za presojo 

ustavnosti izpodbijane določbe je torej: ali zahteva, da morajo volivci s stalnim prebivališčem v tujini 

pred vsakimi volitvami "obnavljati" vpis v volilni imenik, predstavlja oviro na poti do uresničevanja 

volilne pravice ali pa gre le za določitev načina glasovanja oziroma izvrševanja volilne pravice. 

Sprejeta odločba temelji na tem zadnjem: ne gre za oviro in s tem za poseg v volilno pravico, 

izpodbijana ureditev zastavlja le vprašanje "navadne" enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. 

člena Ustave). 

 

3. Sam štejem, da gre za poseg v splošnost volilne pravice (43. člen Ustave). Kaj predstavlja način 

uresničevanja, kaj pa že oviro za uresničevanje pravice, je treba presojati ne le s stališča, ali je 

zahteva po določeni meri skrbnosti minimalna (tč. 19 obrazložitve) ampak tudi s primerjavo "mere 

skrbnosti", ki se za uresničitev ustavne pravice zahteva od drugih volivcev. Tudi na tem nivoju gre 

sicer za primerjavo položaja dveh skupin državljanov in zato v tem okviru na prvi pogled res le za 

vprašanje navadne enakosti po drugem odstavku 14. člena Ustave. 

 

Vendar pri uresničevanju ustavne pravice lahko že navadna neenakost zahteva strožje merilo presoje 

kot le razumen razlog, povezan s predmetom urejanja. Razlika med tem, da so državljani, ki živijo v 

Sloveniji, povabljeni na volitve, medtem ko se morajo tisti, ki živijo v tujini, na volitve vsakokrat prijaviti, 

je več kot le vprašanje skrbnosti. 

 

4. Ne glede na to pa opisana zahteva po moji presoji tudi dejansko predstavlja oviro za uresničevanje 

volilne pravice. 

 

Od državljanov, ki živijo v tujini, zahteva aktivno ravnanje v točno določenih rokih, ne da bi jih kdo 

posamič opozoril na začetek teka teh rokov in na njihovo - vsaka štiri leta dospelo - obveznost, da 

ravnajo na določen način, če hočejo uresničiti svojo volilno pravico. Če upoštevamo, da večina teh 

državljanov živi v državah, kjer so slovenske volitve medijsko popolnoma nezanimiv dogodek, je 

poseg v njihovo pravico voliti še toliko očitnejši. 

 

5. Meja med posegom v ustavno pravico in določitvijo načina za njeno izvrševanje pogosto ni jasna in 

skoraj nikoli ni ostra. 

 

Soglašam, da je kriterij lahko delno tudi kvantitativen - če ostanem pri razmišljanju večine, ali je 

zahtevana mera skrbnosti res minimalna ali pa vendarle znatna. V spornem primeru se bo to, kolikšno 

breme je zahtevana mera skrbnosti v resnici predstavljala za to skupino volivcev, pokazalo že pri 

naslednjih volitvah v Državni zbor. Tedaj bo morala biti v skladu z izrekom odločbe ureditev, ki po moji 

oceni predstavlja za prizadeto skupino volivcev oviro za uresničevanje volilne pravice, odstranjena. 

Napovedujem, da se bo ob teh volitvah število volivcev, ki imajo prebivališče v tujini, in bodo uveljavili 

svojo volilno pravico, v primerjavi s številom takšnih volivcev na prejšnjih volitvah bistveno povečalo. 

Če se bo to zgodilo, bo to ex post dokaz, da je ureditev dejansko posegala v volilno pravico, ne pa le 

urejala način njenega izvrševanja. 
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6. Ker nisem soglašal z izbranim kriterijem presoje (drugi odstavek 14. člena Ustave), se nisem mogel 

zadovoljiti le s presojo, ali izpodbijana ureditev prestane test "razumne ureditve". Sam namreč 

ocenjujem, da je zakonodajalec imel - in je tudi navedel - razumne, s predmetom urejanja povezane 

razloge za to, da je oblikovanje posebnega volilnega imenika za državljane, ki živijo v tujini, uredil 

posebej in drugače kot oblikovanje splošnega in drugih dveh posebnih imenikov. Če bi res šlo le za 

vprašanje "navadne" enakosti, bi torej zakonodajalcu ne mogli očitati, da je prekršil Ustavo. Strožjega 

preizkusa, ki bi bil po moji oceni potreben, pa izpodbijana ureditev ne prestane. Ker se je moja presoja 

- čeprav šele z uporabo strožjega kriterija - iztekla enako kot presoja večine, se mi tu ne zdi potrebno 

natančneje opisovati, katerih elementov tega preizkusa izpodbijana ureditev ne zadovolji. Že iz tega, 

da je sodišče lahko naložilo Državnemu zboru, kako naj ureditev spremeni, da sploh ne bo posegala v 

pravni položaj prizadetih volivcev (gl. izrek in tč. 17 obrazložitve) - s čimer sem v celoti soglašal - 

namreč izhaja, da je ukrep nepotreben oziroma, da se iz pravnega reda lahko izloči, ne da bi to 

ogrozilo kakšno drugo ustavno varovano dobrino. 

 

 
Franc Testen 


