
 

Številka:  Up-1033/17-5 

Datum:    23. 11. 2017 

 

 

SKLEP 
 

Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložilo 

Društvo oblikovalcev Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Jurij Dobrila, 

Ljubljana, na seji 23. novembra 2017 

 

sklenil:  

 

1. Ustavna pritožba zoper II. točko izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. Uv 

8/2017 z dne 19. 11. 2017 v zvezi z odločbami Državne volilne komisije št. 041-

32/2017-3/1, št. 041-32/2017-6/1 in št. 041-32/2017-7/1, vse z dne 30. 10. 2017, se 

sprejme v obravnavo. 

 

2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvedba volitev 

predstavnika za področje kulture in športa v Državni svet. Zadržanje učinkuje z 

vročitvijo tega sklepa Državni volilni komisiji. 

 

3. Ustavna pritožba zoper I. in III. točko izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. Uv 

8/2017 z dne 19. 11. 2017 se zavrže. 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je z izpodbijanimi odločbami odločila 

o seznamu izvoljenih predstavnikov Nogometne zveze Slovenije (v nadaljevanju 

NZS), Zveze nogometnih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZNSS), Zveze 

nogometnih trenerjev Slovenije (v nadaljevanju ZNTS), Košarkarske zveze Slovenije 

(v nadaljevanju KZS), Rokometne zveze Slovenije (v nadaljevanju RZS) in Zveze 

društev rokometnih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZDRSS) v volilno telo za 

volitve člana Državnega sveta – predstavnika za področje kulture in športa. Zoper te 

odločbe je pritožnik vložil pritožbo na Vrhovno sodišče. Vrhovno sodišče je kot 



  

utemeljen štelo očitek pritožnika, da članstva zveze, ki je vključena v drugo 

zvezo, ni mogoče upoštevati pri obeh zvezah. Zato je z izpodbijano sodbo pritožbi 

delno ugodilo, odločbe, ki se nanašajo na nogometne poklicne organizacije (NZS, 

ZNSS in ZNTS), odpravilo ter DVK naložilo, da mora izdati nove odločbe v roku 48 ur 

(I. in III. točka izreka). V preostalem delu (to je glede KZS, RZS in ZDRSS) je pritožbo 

zavrnilo (II. točka izreka). Nosilno stališče, na katero je oprlo svojo odločitev o 

zavrnitvi pritožbe, je, da je zaradi kratkega roka za odločanje trditveno in dokazno 

breme (o zatrjevanih nepravilnostih) na strani pritožnika, ki po presoji Vrhovnega 

sodišča s splošnimi navedbami v pritožbi in s priloženimi dokazi ni izkazal, da je DVK 

napačno upoštevala število članov posameznih športnih organizacij in posledično 

napačno določila število elektorjev.  

 

2. Pritožnik v ustavni pritožbi navaja, da je pri postopku imenovanja predstavnikov 

(elektorjev) v volilno telo za volitve članov Državnega sveta prišlo do nepravilnosti 

oziroma nezakonitosti, ki so posegle v pravice predstavnikov s področja kulture, in 

sicer v človekovo pravico do enakega varstva pravic (22. člen Ustave) ter posledično 

v aktivno volilno pravico (drugi odstavek 43. člena Ustave) in pravico do sodelovanja 

pri upravljanju javnih zadev (44. člen Ustave). Meni, da je sporna že sama legitimnost 

vseh športnih organizacij, saj to niso poklicne organizacije, ampak interesna 

združenja, ki povezujejo predvsem različne športne zveze, združenja in klube, kar naj 

bi bilo razvidno tudi iz njihovih statutov. Zatrjuje, da NZS nima toliko poklicnih 

nogometašev in drugih športnikov (prek 7300 članov), ki bi se v nogometni zvezi 

poklicno ukvarjali s področjem nogometa, da bi lahko imela 74 elektorjev. To naj bi 

dokazovala uradna evidenca Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljevanju OKS), 

iz letnega poročila zveze pa naj bi bilo razvidno, da se neamatersko z nogometom v 

Sloveniji ukvarja 396 igralcev. Uradna evidenca OKS naj bi dokazovala, da tudi KZS 

in RZS nimata toliko članov, ki bi se poklicno ukvarjali s športom, da bi lahko imeli 5 

oziroma 16 elektorjev. Posebej poudarja, da so vsi dokazi, ki jih je priložil pritožbi na 

Vrhovno sodišče, temeljili na javno objavljenih uradnih podatkih na spletnih straneh 

športnih organizacij. Drugih uradnih podatkov pa naj ne bi bilo mogoče pridobiti, saj 

naj bi bilo iluzorno pričakovati, da bi mu jih posredovale organizacije, glede katerih 

vlaga pritožbo. Take podatke po mnenju pritožnika lahko pridobi samo sodišče. 

Članstvo med večjimi zvezami naj bi bilo podvojeno, ker NZS vključuje tudi sodnike in 

trenerje. Zato se ZNSS in ZNTS ne bi smeli posebej prijavljati. Enako naj bi veljalo za 

RZS in ZDRSS. 

 

3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zoper I. in III. točko sodbe Vrhovnega 

sodišča zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana (3. točka izreka). Ustavno pritožbo 

zoper II. točko sodbe Vrhovnega sodišča in odločbe Državne volilne komisije, 

navedene v izreku, pa je sprejel v obravnavo (1. točka izreka). O njeni utemeljenosti 

bo odločilo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijanimi odločbami 

kršene pritožnikove človekove pravice oziroma temeljne svoboščine.  

  



  

4. Glede na to, da je senat ustavno pritožbo sprejel v obravnavo, bi z izvedbo 

volitev lahko nastale škodljive posledice, ki jih kasneje ne bi bilo mogoče odpraviti. 

Zato je senat na podlagi 58. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 

64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) odločil, kot 

izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.  

  

5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b 

člena, pete alineje prvega odstavka 55.b člena in 58. člena ZUstS ter prve alineje 

drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 

54/10 in 56/11)  v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej 

Accetto in dr. Jadranka Sovdat. Sklep je sprejel soglasno. 

 

 

 

 

 

 

dr. Špelca Mežnar 

Predsednica senata 

 

 

 

 

 

 

 

 


