
 

                                                                                                                        

 

Številka: U-I-408/18-7 

Datum: 18. 12. 2019 

 

 

SKLEP 
 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude politične stranke Sloga, Ljubljana, ki 

jo zastopa Janko Veber, Kočevje, in Rastka Plohla, Miklavž na Dravskem polju, ki ga 

zastopa Janko Veber, Kočevje, na seji 18. decembra 2019 

 

 

sklenilo: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 6. člena 

Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 

8/15) se zavrne. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

1. Pobudnika izpodbijata v izreku navedeno določbo Zakona o volilni in referendumski 

kampanji (v nadaljevanju ZVRK).1 Zatrjujeta njeno neskladje s 3., 14., 15., 22., 23., 43., 

80., 153. in 160. členom Ustave, z 21. členom Splošne deklaracije človekovih pravic 

(Človekove pravice, Zbirka mednarodnih dokumentov, I. del, Univerzalni dokumenti, 

Društvo za ZN za Republiko Slovenijo, Ljubljana 1995, str. 1), s 13., 14., 17. in 18. 

členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 

33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) ter s 3. členom Prvega protokola k EKČP. 

Navajata, da izpodbijana določba ne zagotavlja enakopravne obravnave vseh 

organizatorjev volilne kampanje oziroma da diskriminira parlamentarne in 

                                            
1 Ta določa: "Izdajatelji drugih tiskanih in elektronskih medijev v neposredni ali posredni večinski 

javni lasti morajo zagotoviti vsem organizatorjem enake pogoje za objavljanje volilnih 

propagandnih sporočil, s pravili iz prvega odstavka tega člena pa morajo zagotoviti enakopravnost 

organizatorjem volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov, pri čemer se 

lahko predvidijo posebni termini ali prostor za politične stranke, ki so že zastopane v državnem 

zboru ali za politične stranke in kandidatne liste, ki so že zastopane v predstavniških organih 

lokalnih skupnosti, in posebni termin ali prostor za politične stranke in kandidatne liste, ki še niso 

zastopane v državnem zboru oziroma v predstavniških organih lokalnih skupnosti." 
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zunajparlamentarne politične stranke v času volilne kampanje. Medijem naj bi dopuščala, 

da predvidijo poseben termin ali prostor za parlamentarne stranke oziroma za stranke in 

kandidatne liste, zastopane v predstavniških organih lokalnih skupnosti, ter drug termin ali 

prostor za stranke ali liste kandidatov, ki to niso. Izpodbijana določba naj bi kršila tudi 

pasivno volilno pravico posameznega kandidata zunajparlamentarne politične stranke, 

ker ima oteženo možnost izvolitve v primerjavi s kandidatom parlamentarne stranke. 

Zaradi te protiustavnosti naj bi bila pobudnica, politična stranka Sloga, na parlamentarnih 

volitvah prikrajšana za rezultat. Kršena pa naj bi bila tudi aktivna volilna pravica volivcev, 

saj ti niso imeli pravice do svobodne izbire kandidatov pobudnice. Pobudnika predlagata 

razveljavitev izpodbijane določbe ter razveljavitev volitev v Državni zbor z dne 3. 6. 2018. 

 

2. Kljub temu, da pobudnika predlagata razveljavitev volitev v Državni zbor, Ustavno 

sodišče njune vloge ni obravnavalo kot pritožbe po tretjem odstavku 82. člena Ustave. 

Trditve o kršitvah pasivne volilne pravice kandidatov na volitvah, o slabšem volilnem izidu 

pobudnice in o kršitvi aktivne volilne pravice volivcev so splošne ter usmerjene v 

domnevno protiustavno zakonsko ureditev. Pobudnika z njimi ne opredeljujeta 

posameznih in konkretnih kršitev volilne kampanje, ki so ali bi lahko vplivale na volilni izid 

volitev v Državni zbor. Zato je Ustavno sodišče štelo, da gre za očitke pobudnikov v 

okviru pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe.  

 

3. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – 

uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo 

zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre 

za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega 

predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če 

bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju.  

 

4. Ustavno sodišče je vsebinsko enake zakonske določbe že obravnavalo (glej npr. sklep 

št. U-I-311/94 z dne 16. 2. 1996, OdlUS V, 23; odločba št. U-I-372/96 z dne 4. 3. 1999, 

Uradni list RS, št. 22/99, in OdlUS VIII, 44; sklep št. U-I-308/05 z dne 9. 2. 2006; in sklep 

št. U-I-111/17 z dne 13. 7. 2017). Ugotovilo je, da razlikovanje med parlamentarnimi in 

zunajparlamentarnimi političnimi strankami, ki temelji na možnosti medijev, da v volilni 

kampanji organizirajo ločene predstavitve prvih in drugih (oziroma njihovih kandidatov), ni 

protiustavno.  

 

5. Pobudnika ne navajata razlogov, ki jih Ustavno sodišče ne bi upoštevalo že pri 

predhodnem odločanju o istem vprašanju, niti ne odpirata novih ustavnopravnih vprašanj. 

Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrnilo.  

 

6. Ker Janko Veber veljavno zastopa politično stranko Sloga, se Ustavno sodišče ni 

ukvarjalo z vprašanjem, ali razpolaga tudi z veljavnim pooblastilom za zastopanje Rastka 

Plohla. Vsebina pobude je enaka za oba pobudnika, zato bo tudi odločitev Ustavnega 

sodišča enaka za oba. Ustavno sodišče se prav tako ni opredeljevalo do vprašanja, ali so 

izpolnjene druge procesne predpostavke za obravnavo pobude.  
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7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS in 

prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 

86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnici in sodniki 

dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, 

dr. Marijan Pavčnik in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo s šestimi glasovi proti 

enemu. Proti je glasoval sodnik Jaklič, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Rajko Knez 

Predsednik 

 

 

 

 

 

 


