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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Branka Gradišnika iz Ljubljane na seji dne 16. 

februarja 1996  

 

s k l e n i l o : 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94) 

se zavrne. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

A. 

 

1. Pobudnik v svoji pobudi navaja, da je izpodbijani zakon v nasprotju z Ustavo, saj ne upošteva 

enakega varstva pravic, ki ga zagotavlja 22. člen Ustave, niti pravice do sodnega varstva, ki jo 

zagotavlja 23. člen Ustave, in tudi ne pravice do pravnega sredstva, ki jo zagotavlja 25. člen Ustave. 

Nadalje navaja, da Zakon v 5. členu zahteva enakopravnost kandidatov ter političnih strank in drugih 

predlagateljev kandidatov pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov v javnih glasilih, hkrati pa 

določa, da se lahko predvidijo posebni termini ali prostor za politične stranke, ki so že zastopane v 

Državnem zboru ali v občinskih svetih, in za politične stranke, ki še niso zastopane v Državnem zboru 

ali občinskih svetih. Po pobudnikovih navedbah je ta določba v nasprotju z enakostjo volilne pravice iz 

43. člena Ustave, saj se enakost pravice "biti voljen" nanaša tudi na okoliščine nastopanja v javnih 

glasilih. Navaja še, da je tudi 19. člen izpodbijanega zakona, ki določa, da mora organizator volilne 

kampanje, ki ni politična stranka, morebitni presežek zbranih sredstev nameniti v humanitarne 

namene, v nasprotju s 43. členom Ustave. Taka določba naj bi spravljala nestrankarske kandidate v 

slabši položaj kot strankarske, ki presežna sredstva lahko obdržijo v okviru stranke in jih tudi namenijo 

za naslednjo kampanjo, s tem pa naj bi kršila enakost pasivne volilne pravice. 

 

2. Svoj pravni interes pobudnik izkazuje s tem, da je bil v času lokalnih volitev leta 1994, ko je tudi 

vložil pobudo, član liste "Rad imam Ljubljano - lista Branka Gradišnika". 

 

B. 

 

3. Posplošene navedbe, da Zakon o volilni kampanji ne upošteva enakega varstva pravic, pravice do 

sodnega varstva in pravice do pravnega sredstva, pobudnik ne utemeljuje. Navaja le, da je prikrajšan 

za varstvo pravic tako pri iskanju poti do ugotavljanja neustavnosti zakona kot v pritožbenem 

postopku, kadar so kršene določbe izpodbijanega zakona, ki so sicer v skladu z Ustavo. Da obstaja 

pot za ugotavljanje morebitne protiustavnosti Zakona, izhaja že iz tega, da je Ustavno sodišče na 

pobudnikovo vlogo izvedlo ta postopek. Varstvo drugih pravic pa zagotavljajo neposredno Ustava (čl. 

157), Zakon o upravnih sporih (členi 66 do 75) in drugi procesni predpisi. 

 

4. Nedvomno je ena od sestavin pasivne volilne pravice tudi možnost predstaviti kandidate in njihove 

programe v javnih glasilih. Izpodbijana določba 5. člena Zakona pa ni ovira za zagotovitev 

enakopravnosti kandidatov ter političnih strank in drugih predlagateljev kandidatov pri predstavitvi 

kandidatov in njihovih programov. Navedene določbe namreč ni mogoče razumeti tako, da namenja 

strankarskim kandidatom in še posebej kandidatom parlamentarnih strank več časa ali ugodnejši čas 

pač pa le dopušča posebne, od drugih kandidatov ločene termine ali prostor. S to določbo pa ni nič 
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zmanjšana možnost drugih kandidatov predstaviti sebe in svoj program, zato ta določba ni v nasprotju 

z Ustavo. 

 

5. Očitno je neutemeljeno tudi pobudnikovo razlogovanje glede razpolaganja s presežkom sredstev 

volilne kampanje. Organizator volilne kampanje, ki ni politična stranka, s koncem volilne kampanje 

preneha z organizirano politično dejavnostjo, s katero se v skladu s 1. členom Zakona o političnih 

strankah (Uradni list RS, št. 62/94) ukvarjajo te stranke. Sredstva za politično kampanjo se 

zagotavljajo enako kot sredstva za financiranje strank (17. člen Zakona), poleg tega pa Zakon 

zagotavlja delno povračilo stroškov strankarskim in nestrankarskim kandidatom za organiziranje in 

financiranje volilne kampanje. Ker gre za enak pravni režim teh sredstev, je ustavno sprejemljiva 

rešitev, po kateri politična stranka ta sredstva obdrži (s čimer se ohrani njihov pravni režim in namen), 

drug organizator politične kampanje pa ne. Poleg tega izpodbijana določba ne more vplivati na 

enakost volilne pravice, saj se uporabi šele po volitvah. 

 

C. 

 

6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter 

Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, 

dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno, razen glede 19. člena 

izpodbijanega zakona, glede katerega je bila pobuda zavrnjena s šestimi glasovi proti trem. Proti so 

glasovali sodniki Krivic, Šturm in Zupančič. Sodnik Krivic je dal delno odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

P r e d s e d n i k: 

dr. Tone Jerovšek 

 

 


