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Predlog sprememb Zakona o volitvah v Državni zbor RS (zadnje prečiščeno 

besedilo 29-7-2006) 
  
Predlog sprememb se  nanaša na več členov ZVDZ, predvsem pa na člene 89, 90 in 91, ki jih  
navajam na koncu tega predloga. Vsebino sprememb navajam v naslednjih štirih točkah: 
 

1. V vseh  volilnih okrajih  volilne enote volijo volivci za eno samo  listo 
kandidatov (politi čno stranko ali listo) ter  posameznemu kandidatu te iste liste 
dodelijo še preferenčni glas  
 
2. V volilni enoti so na posamezni listi izvoljeni tisti kandidati, ki so na tej listi 
pridobili najve č preferenčnih glasov v celotni volilni enoti 
 
3. Na posamezni volilni listi  je po en  kandidat iz vsakega volilnega okraja volilne 
enote, ki ima v tem volilnem okraju stalno bivališče vsaj eno leto dni pred 
predložitvijo liste uradnih kandidatov 
 
4. Območje volilnih enot  se pokriva z območjem pokrajin v RS. V posamezni  
volilni enoti  DZ RS se izvoli tak delež  poslancev  DZ  RS kolikor je delež 
prebivalcev posamezne volilne enote od vseh prebivalcev v RS 
 

 
Utemeljitev predloga sprememb:   
 
Veljavni ZVDZ določa, da so v DZ RS izvoljeni tisti kandidati posamezne liste, ki dobijo po 
vrstnem redu  največji delež glasov za to listo v volilnih okrajih posamezne volilne enote (glej 
spodnje člene 89 in 91 ZVDZ). S tem je volja  volivcev v veliki meri izigrana, saj ne izvolijo 
poslancev, ki so po njihovem najboljši predstavniki ljudstva  v posamezni volilni enoti. 
Politične stranke izigrajo voljo volivcev tako, da kandidate, ki jih želijo za poslance 
»namestijo« v tako imenovane izvoljive volilne okraje.  
Po spremenjenem predlogu bi  morali kandidati za poslance na posamezni listi v celotni 
volilni enoti pridobivati glasove za listo in preferenčne glasove zase. Tako bi bile politične 
stranke  prisiljene ponujati ljudem  zares  programe in rešitve, ki bi bile dobre za celotno 
volilno enoto (oz. pokrajino). S tem bi bilo v veliki meri onemogočena sedanja izkrivljenost 
volje volivcev, da volijo kandidata z določeno zavezo volilnemu okraju, izvolijo pa kandidata 
iz iste liste (politične stranke), ki je zavezan lahko popolnoma nasprotnim ciljem drugega 
volilnega okraja.  
Za primer: na DZ volitvah 2004 je bil izvoljen na listi SD kandidat iz  Kopra, čeprav so  za 
njegovo izvolitev na listi SD prispevali  več glasov volilni okraji iz Goriške kot iz Kopra. To 
bi bilo po predlaganih spremembah možno le, če bi se kandidat iz Kopra  zavezal tudi za 
reševanje problematike Goriške; saj bi sicer ne dobil za to potrebnih preferenčnih glasov. 
Spremenjen volilni sistem bi torej podpiral celovitejše programe in rešitve znotraj volilnih 
enot oz pokrajin. Politične stranke pa bi bile zavezane k celovitejšim programom. 
Odpravljeni bi bili nesmisli kot je ta, da je Idrija priključena volilni enoti Kranj. 
 
P.S: 
ZVDZ je v prečiščenem besedilu dosegljiv na :  
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO185.html 
 
 
Predlagatelj: Boris Nemec 
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 DODATEK: 
Citirani členi iz ZVDZ 

89. člen 
 
Volilna komisija volilne enote ugotovi za vsako listo kandidatov, koliko glasov so dobili 
posamezni kandidati z liste po volilnih okrajih in delež glasov posameznih kandidatov v 
skupnem številu glasov, oddanih v volilnem okraju, ter skupno število glasov, ki so bili 
oddani za listo v volilni enoti.  
 
Če se je o posameznem kandidatu z liste kandidatov glasovalo v dveh volilnih okrajih, volilna 
komisija volilne enote ugotovi delež glasov takega kandidata v skupnem številu glasov, 
oddanih v obeh volilnih okrajih.  
 
Volilna komisija ugotovi tudi skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni 
enoti. 
 
 

90. člen 
 
Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista, se ugotovi s količnikom, ki se izračuna tako, da 
se skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom 
poslancev, ki se volijo v volilni enoti. S tem količnikom se deli število glasov za listo. Listi 
pripada toliko mandatov, kolikokrat je količnik vsebovan v številu glasov za listo. 
 
 

91. člen 
 
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista.  
 
Z liste kandidatov so izvoljeni kandidati po vrstnem redu dobljenega deleža glasov v skupnem 
številu glasov v volilnem okraju oziroma v skupnem številu glasov v dveh volilnih okrajih.  
 
Če sta dva kandidata dobila enak delež glasov, o izvolitvi med njima odloča žreb. 


