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1. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti prvega odstavka 79.a člena 

Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno 

besedilo – v nadaljevanju ZVDZ) z odločbo št. U-I-156/11, Up-861/11 ugotovilo, da je 

v neskladju z Ustavo, ter Državnemu zboru naložilo, da mora ugotovljeno neskladje 

odpraviti v roku dveh let po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije (1. 

in 2. točka izreka odločbe). Glasovala sem proti taki odločitvi. Nisem se mogla strinjati 

z večinsko odločbo, ker sem – drugače kot večina – menila, da je Ustavno sodišče 

svoje stališče v zvezi z izvrševanjem volilne pravice invalidov dovolj jasno zavzelo že 

v sklepu št. U-I-25/10 z dne 21. 9. 2010. Prav zaradi nespoštovanja stališča 

Ustavnega sodišča, ki je bilo izraženo v omenjenem sklepu, s strani volilnih komisij je 

Ustavno sodišče z novo odločbo natančno določilo, kaj mora zakonodajalec storiti. Po 

moji presoji ne gre niti za nadgradnjo niti za spremembo stališča, izraženega v 

omenjenemu sklepu, ampak za stopnjevanje sankcij zoper tiste, ki niso poskrbeli za 

ustrezno prilagoditev takega števila volišč, da bi se invalidom zagotovilo 

ustavnoskladno uresničevanje volilne pravice. Sicer pa tudi pobudnik oziroma ustavni 

pritožnik navaja, da so vsi pristojni organi, tako volilna komisija kot sodišča, razlagali 

prvi odstavek 79.a člena ZVDZ v nasprotju s sklepom Ustavnega sodišča oziroma da 

so državni organi in sodišča to odločitev ignorirali. Sprašujem se tudi, ali je zaradi 

neupoštevanja stališč res treba vse normativno urediti z zakonom, torej tudi take 

stvari, ki se z nekoliko volje lahko dejansko uredijo v praksi. 

 

2. Izpodbijani prvi odstavek 79.a člena ZVDZ predpisuje, da mora okrajna volilna 

komisija za vsak volilni okraj določiti najmanj eno volišče, ki je dostopno invalidom. 

Ne morem soglašati z zaključkom, da Državni zbor in Vlada nista izkazala, da bi za 

nezadostno fizično prilagoditev volišč invalidom obstajal ustavno dopustni razlog, 



 

 

 

zaradi česar je po presoji Ustavnega sodišča tokrat izpodbijana določba 

ZVDZ v neskladju s prvim odstavkom 14. člena v zvezi z drugim odstavkom 43. člena 

Ustave. Ugotovilo je, da ni izpolnjen že prvi pogoj, ki ga za omejevanje človekovih 

pravic zahteva Ustava. Poleg presoje z vidika fizične dostopnosti volišč za invalide je 

Ustavno sodišče posebej presojalo prvi odstavek 79.a člena ZVDZ tudi z vidika 

opremljenosti volišč s prirejenimi glasovnicami in glasovalnimi stroji, čeprav pobuda 

tega vprašanja ne odpira. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je na normativni ravni 

zanikana potreba omogočanja uporabe podpornih tehnologij, da se uresniči pravica 

invalidov, da na volitvah in referendumih glasujejo osebno in tajno, ker izpodbijana 

ureditev ne določa obveznosti in nobenih meril za določitev prilagojenih volišč 

invalidom. Že način uresničevanja volilne pravice (drugi odstavek 15. člena Ustave) 

mora biti v temelju določen z zakonom. Če je določen tako, da pomeni hkrati tudi 

poseg v pravico samo – v tem primeru v pravico invalidov do nediskriminacijskega 

obravnavanja pri uresničevanju volilne pravice (prvi odstavek 14. člena v zvezi z 

drugim odstavkom 43. člena Ustave), je po presoji Ustavnega sodišča še toliko bolj 

jasno, da mora biti poseg, da bi bil sploh lahko dopusten, opredeljen z zakonom. V 

tem pogledu je torej ta ureditev že zato, ker ZVDZ ne ureja teh vprašanj, temveč jih v 

celoti prepušča odločitvam volilnih organov, protiustavna z vidika prvega odstavka 14. 

člena v zvezi z drugim odstavkom 43. člena Ustave.  

 

3. Iz podatkov Državne volilne komisije (v nadaljevanju DVK) sicer izhaja, da so prav 

vsa volišča že sedaj opremljena s t. i. šablonami za slepe in slabovidne osebe, torej ti 

invalidi niti niso diskriminirani. Drugače pa je z invalidi, ki zato, da bi osebno udejanjili 

svojo volilno pravico, potrebujejo posebne glasovalne naprave. Glede teh pa je 

Ustavno sodišče poudarilo, da je položaj vendarle drugačen kot v primeru fizične 

dostopnosti do volišč, saj gre za tehnološke posodobitve, ki so dane v zadnjem času 

in ki so stroškovno sorazmerno zahteven projekt, kar bo zakonodajalec lahko 

upošteval pri prihodnji zakonski ureditvi. Po podatkih DVK je bilo na zadnjih volitvah v 

Državni zbor (4. 12. 2011) s posebnimi glasovalnimi napravami opremljenih 55 volišč, 

na katerih je glasovalo 127 volivk in volivcev. Ustavno sodišče se v tej odločitvi ni 

izreklo o tem, ali bi bila zakonska ureditev z vzpostavitvijo pogojev, ki bi na koncu 

pripeljali do točno enakega, manjšega ali večjega števila teh glasovalnih naprav 

ustavnoskladna, je pa zakonodajalcu zapovedalo, da bo moral upoštevati njihovo 

primerno število, ki bo zagotovilo še dopustno sorazmernost morebitnega posega, pri 

čemer bo lahko izhajal tudi iz podatkov DVK o dosedanji uporabi teh glasovalnih 

strojev. 

 

V 30. točki obrazložitve je Ustavno sodišče povedalo tudi, kaj mora zakonodajalec 

upoštevati pri odpravi ugotovljene protiustavnosti. Upoštevati mora zlasti to, da je 

torej treba invalidom zagotavljati pravico do nediskriminacijskega obravnavanja pri 

uresničevanju volilne pravice in odpraviti vse ovire za njihov fizični dostop do volišč. 

Volišča, ki tega ne bodo zagotavljala, so lahko le izjema, in še to le v krajšem 

nadaljnjem prehodnem obdobju, ne pa – kot sedaj – pravilo. Posledično pa bo po 

presoji Ustavnega sodišča postala brezpredmetna tudi zakonska zahteva, da morajo 



 

 

 

volivci, ki želijo glasovati na volišču, ki je fizično dostopno invalidom, to vnaprej 

sporočiti okrajni volilni komisiji (drugi stavek prvega odstavka 79.a člena ZVDZ), saj 

bodo pogoj fizične dostopnosti izpolnjevala vsa volišča. Glede volišč, ki jih je treba 

opremiti z glasovalnimi napravami, pa je Ustavno sodišče zakonodajalcu naložilo, da 

preuči, katere prilagoditve je mogoče izvesti, da se invalidom ob razumnih stroških in 

še sorazmernem bremenu za državo zagotovi enakopravno uresničevanje volilne 

pravice. Pri tem lahko, kot je bilo že navedeno, upošteva tudi statistične podatke o 

dosedanji uporabi glasovalnih naprav. Tudi z morebitno napovedjo volivca, kdaj bo 

glasoval na volišču, kar je sicer prav tako poseg v njegovo svobodo izvrševanja 

volilne pravice, je mogoče z mobilnostjo glasovalnih naprav doseči, da lahko večje 

število invalidov osebno voli. Tak poseg v svobodo izvrševanja volilne pravice invalida 

bo še vseeno manjši od posega, ki mu takega načina glasovanja sploh ne omogoča. 

Tudi za proučitev vsega navedenega in glede na zahtevnost zakonske ureditve na 

tem področju je primeren daljši rok zakonodajalcu za odpravo ugotovljene 

protiustavnosti. 

 

4. Z navedenimi razlogi sicer lahko soglašam, vendar menim, da je Ustavno sodišče 

že v sklepu št. U-I-25/10, ko je presojalo v bistvenem enake očitke pobudnikov o 

določitvi volišč za invalide, ki so vsebina te pobude, odgovorilo tako na vprašanje, ali 

je z Ustavo skladno ločevanje volišč na redna volišča in volišča za invalide, kot tudi, 

ali je z Ustavo skladna določitev le enega invalidom dostopnega volišča na območju 

občine. Zapisalo je, da je zakonodajalec z uveljavitvijo ZVDZ upošteval potrebo po 

pozitivni diskriminaciji in za invalide določil možnost drugačnega uresničevanja volilne 

pravice, kot velja za druge volivce. Glede na to, da so volišča večinoma v javnih 

zgradbah, za katere že sicer velja, da mora biti vanje omogočen dostop invalidom,1 je 

po oceni Ustavnega sodišča jasno, da mora okrajna volilna komisija že zaradi 

spoštovanja načela pozitivne diskriminacije za takšna razglasiti vsa tista volišča v 

volilnem okraju, ki te pogoje izpolnjujejo. Ali volilne komisije pri svojem delu to 

spoštujejo ali ne, pa ni stvar zakonske ureditve njihovih pristojnosti, kot jih 

določa prvi odstavek 39. člena ZVDZ, ampak stvar ustavnoskladne uporabe 

zakona v posameznem volilnem postopku. Zato je očitke iz pobude v tej smeri 

zavrnilo kot neutemeljene. Kot neutemeljene pa je zavrnilo tudi očitke, da so volišča, 

dostopna invalidom, ločena od drugih volišč. Pojasnilo je, da je volišče iz prvega 

odstavka 79.a člena ZVDZ le eno od volišč (ali več volišč) v volilnem okraju, na 

katerem uresničujejo volilno pravico vsi volivci, ki sodijo v območje tega volišča, 

invalidi pa poleg vseh njih zgolj zaradi lažje dostopnosti. Zato je odločilo, da so očitki 

o neskladju z Ustavo in Konvencijo o pravicah invalidov (Uradni list RS, št. 37/08, MP, 

št. 10 – v nadaljevanju MKPI) neutemeljeni. 

 

                                            
1 Predpisi o graditvi objektov za vse novozgrajene ali novo adaptirane objekte zahtevajo, da 
se funkcionalno oviranim osebam zagotovi dostop, vstop in uporabo brez grajenih in 
konstrukcijskih ovir; 17. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12 in 110/13 – ZGO-1). 



 

 

 

5. Pobudnik v novi pobudi sicer dodatno zatrjuje le, da Ustavno sodišče v prejšnji 

odločbi ni preizkusilo kršitve pravice do dostopnosti z vidika 9. člena MKPI. Gre za 

splošno določbo, ki ureja dostopnost invalidov na različnih področjih življenja. Izrecno 

določa, da države pogodbenice invalidom omogočijo neodvisno življenje in polno 

sodelovanje na vseh področjih življenja, sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi 

invalidom zagotovijo, da imajo enako kot drugi dostop do fizičnega okolja prevoza, 

komunikacij, vključno z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami in sistemi, 

ter do drugih objektov, naprav in storitev, ki so namenjene javnosti ali se zanjo 

opravljajo v mestu in na podeželju. Člen 9 MKPI je torej jasen. Zahteva, da so vsi 

objekti, namenjeni javnosti, dostopni invalidom. Ko gre za vprašanje uresničevanja 

volilne pravice, pa je treba po moji presoji razlagati 9. člen MKPI v povezavi z 29. 

členom MKPI,2 ki posebej govori o sodelovanju invalidov v političnem in javnem 

življenju. Iz navedenih določb MKPI za državo izhaja le zahteva, da sprejme ustrezne 

ukrepe, ki invalidom omogočajo, da učinkovito in polno sodelujejo v političnem in 

javnem življenju neposredno ali s svobodno izbranimi predstavniki, vključno s pravico 

in možnostjo, da volijo ali so izvoljeni. MKPI torej od držav pogodbenic ne zahteva 

točno določenih ukrepov, ampak določa le cilje, medtem ko konkretne ukrepe za 

dosego teh ciljev prepušča državam pogodbenicam. Z Zakonom o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 78/06 – ZVDZ-

B) je bila sprejeta rešitev na predlog upravičenih zahtev invalidskih organizacij, da se, 

ob siceršnjem prizadevanju za omogočanje njihovega kar najlažjega dostopa na 

volišče, na območju vsakega volilnega okraja posebej določi vsaj eno volišče 

dostopno invalidom, ki se tudi posebej priredi tako, da lahko samostojno glasujejo tudi 

slepi ali kako drugače funkcionalno ovirani volivci.3  

 

6. V 2. zlasti pa v 3. točki obrazložitve sklepa št. U-I-25/10 je torej Ustavno sodišče 

povedalo vse, kar bi morale volilne komisije zaradi spoštovanja načela pozitivne 

diskriminacije v posameznem volilnem postopku storiti, torej so bili invalidi 

diskriminirani zaradi nedelovanja volilnih komisij in ne zaradi zakona. S to novo 

odločbo pa je Ustavno sodišče prav zaradi nespoštovanja njegovega stališča, 

izraženega v sklepu št. U-I-25/10 s strani volilnih komisij, natančno določilo, kaj mora 

zakonodajalec storiti. Menim, da ne gre niti za nadgradnjo niti za spremembo stališča, 

izraženega v omenjenemu sklepu, ampak za stopnjevanje sankcij zoper tiste, ki niso 

                                            
2 Člen 29 MKPI določa, da države pogodbenice med drugim zagotavljajo invalidom politične 
pravice in možnost, da jih uživajo enako kot drugi, in se zavezujejo, da invalidom enako kot 
drugim zagotavljajo, da učinkovito in polno sodelujejo v političnem in javnem življenju 
neposredno ali s svobodno izbranimi zastopniki, vključno s pravico in možnostjo, da volijo in 
so izvoljeni, med drugim tako, da: 
a) zagotavljajo, da so volilni postopki, sredstva in gradivo ustrezni, dostopni, lahko razumljivi in 
uporabni; 
b) varujejo pravico invalidov, da na volitvah in referendumih volijo tajno in brez zastraševanja, 
kandidirajo na volitvah in učinkovito opravljajo naloge in javne funkcije na 
vseh ravneh oblasti ter jim po potrebi omogočajo uporabo podpornih in novih tehnologij; 
c) invalidom kot volivcem zagotavljajo svobodno izražanje volje in jim v ta namen po potrebi in 
na njihovo zahtevo pri izražanju volje na volitvah omogočajo pomoč osebe po njihovi izbiri. 
3 Glej Poročevalec DZ, št. 35/06. 



 

 

 

poskrbeli za ustrezno prilagoditev takega števila volišč, da bi se invalidom 

zagotovilo ustavnoskladno uresničevanje volilne pravice.  

 

7. Ker je Ustavno sodišče prvič očitno premalo zapisalo v obrazložitvi, je sedaj pri 

ponovni presoji obrazložitev odločbe argumentiralo tako, da iz njene 30. točke jasno 

izhaja, da morajo pogoj fizične dostopnosti izpolnjevati vsa volišča. Glede 

volišč, ki jih je treba opremiti z glasovalnimi napravami, pa je Ustavno sodišče 

zakonodajalcu naložilo, da preuči, katere prilagoditve je mogoče izvesti, da se 

invalidom ob razumnih stroških in še sorazmernem bremenu za državo 

zagotovi enakopravno uresničevanje volilne pravice. Ker po moji oceni pobudnik 

ne navaja razlogov, ki ne bi bili upoštevani že pri prejšnjem odločanju o istih 

vprašanjih niti ne odpirajo novih pomembnih ustavnopravnih vprašanj, sem se 

zavzemala za zavrnitev pobude. 

Zato sem glasovala proti 1. in 2. točki izreka odločbe. 

 

 

 

 

       mag. Marta Klampfer 

                 Sodnica 

 


