
 

                                                                                                                        

Številka: U-I-116/18-7 

Datum:   11. 7. 2019 

 

 

SKLEP 
 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude mag. Maria Plešeja, Ljubljana, na seji 

11. julija 2019 

 

sklenilo: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o volitvah v Državni zbor 

(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) se zavrne. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. Pobudnik izpodbija Zakon o volitvah v Državni zbor (v nadaljevanju ZVDZ), kolikor 

ureja dodelitev mandatov kandidatom za poslance Državnega zbora. Zatrjuje, da veljavna 

ureditev, po kateri se v volilnem okraju glasuje le o enem kandidatu s posamezne liste 

kandidatov, omejuje vpliv volivcev na dodelitev mandatov in je zato v neskladju s petim 

odstavkom 80. člena Ustave. Meni, da bi lahko odločilen vpliv volivcev na dodelitev 

mandatov zagotovili tako, da bi volivci v posameznem volilnem okraju glasovali za enega 

izmed 11 kandidatov s posamezne liste v volilni enoti. 

 

2. 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. Ustavno 

sodišče je z odločbo št. U-I-32/15 z dne 8. 11. 2018 (Uradni list RS, št. 82/18) že odločilo 

o ustavnopravnem vprašanju, ki je vsebina pobude. Presodilo je, da izpodbijana ureditev 

dodelitve poslanskih mandatov v ZVDZ zagotavlja odločilen vpliv volivcev na dodelitev 

mandatov kandidatom, ker o tem, kdo bo izvoljen, odločajo volivci, ne pa predlagatelj liste 

kandidatov. Zato ni v neskladju s petim odstavkom 80. člena Ustave. Po oceni Ustavnega 

sodišča pobudnik ne navaja razlogov, ki jih Ustavno sodišče ne bi upoštevalo že pri 

prejšnjem odločanju o istem vprašanju, niti ne odpira novih ustavnopravnih vprašanj, zato 

je njegovo pobudo zavrnilo. 
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3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS v 

sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja 

Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, in Marko Šorli. Sklep je 

sprejelo s štirimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jaklič in Šorli. Sodnik 

Šorli je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Rajko Knez 

Predsednik 

 

 

 

 

 


