
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka: U-I-367/96 

 

 

Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Čebulja 

 

 

V tej zadevi je Ustavno sodišče na seji dne 11.3.1999 odločilo, da je v neskladju z Ustavo, da prvi 

odstavek 23. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94 - v nadaljevanju: ZPolS) 

omejuje financiranje političnih strank iz državnega proračuna na stranke, katerih kandidatke oziroma 

kandidati so bili na zadnjih volitvah izvoljeni v Državni zbor. 

 

Ustavno sodišče je to svojo odločitev oprlo na kršitev prvega odstavka 43. člena Ustave. Po mnenju 

mojih kolegic in kolegov, ki so glasovali za takšno odločitev, naj bi bila z določbo prvega odstavka 23. 

člena ZPolS kršena enakost pasivne volilne pravice. Kršitev naj bi bila v pravno neenakih možnostih 

političnih strank glede določanja kandidatov, glede volilne kampanje in glede državnega financiranja in 

povračil stroškov volilne kampanje. Oziroma še konkretneje: "Razlikovanje med političnimi strankami 

glede državnega financiranja pomeni poseg v načelo enakih konkurenčnih možnosti političnih strank in 

s tem v načelo enakosti pasivne volilne pravice". 

 

Glasoval sem proti takšni odločitvi. Ne v prvi vrsti zaradi tega, ker se s temi ugotovitvami ne bi strinjal, 

temveč predvsem zaradi tega, ker menim, da 23. člen ZPolS sploh ne ureja financiranja volilne 

kampanje in tudi ni temu namenjen. Ta člen po mojem mnenju zagotavlja le dodatna sredstva za delo 

tistim strankam, ki se jim je obseg dela povečal zaradi tega, ker so s svojimi izvoljenimi kandidati za 

poslance prišle v Državni zbor. Politična stranka, ki je preko "svojih" poslancev prišla na oblast, ima že 

zaradi tega dejstva samega več dela. In po mojem mnenju so prav temu namenjena sredstva iz 23. 

člena (učinkovitemu izvrševanju oblasti). Ta sredstva so zato tudi omejena na čas trajanja mandatov 

poslancev. Po mojem mnenju se tudi ne bi smela prelivati med sredstva za financiranje volilne 

kampanje. Vendar do tega vprašanja ob obravnavi te zadeve nismo prišli. 

 

Takšno svoje stališče utemeljujem tudi z dejstvom, da so financiranju volilne kampanje namenjena 

druga proračunska sredstva. To so sredstva, ki se kot delno povračilo stroškov za organiziranje in 

financiranje volilne kampanje zagotavljajo po določbah Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 

62/94 in 17/97 - v nadaljevanju: ZVolK). Člen 17 ZVolK določa, da se za financiranje volilne kampanje 

uporabljajo določbe zakona, ki ureja financiranje strank (ZPolS), če ta zakon (ZVolK) ne določa 

drugače. In po mojem mnenju financiranje volilne kampanje iz državnega proračuna ZVolK ureja 

drugače. Ureja ga sicer kot naknadno delno povračilo stroškov, vendar ureja ga - in to za vse 

organizatorje volilne kampanje (same kandidate, predlagatelje kandidatov ali list kandidatov, politične 

stranke in druge organizatorje) in tudi ne le za tiste, katerih listam so pripadli mandati za poslance, 

temveč pod določenimi pogoji (in v različni višini) tudi drugim (21. člen ZVolK). Zato po mojem mnenju 

ta ureditev izključuje uporabo sredstev iz 23. člena ZPolS za financiranje volilne kampanje. 

 

Naj zaključim: Morda 23. člen ZPolS krši kakšno določbo Ustave, vendar po mojem mnenju gotovo ne 

pasivne volilne pravice po 43. členu Ustave. Slednjo morda kršijo določbe 21. člena ZVolK, vendar ta 

ni bila predmet ocene v tej zadevi. 
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