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Spoštovana ! 
 
9.12.2009 se je pričela javna razprava o noveli zakona o volitvah v državni zbor. Po 
predlogu zakona naj bi se volilni okraji, ki jih je danes 88, kot element volilnega 
sistema ukinili in se ohranili le v funkciji izvedbe volitev. Uvedli pa bi obvezen in 
absoluten preferenčen glas. To pomeni, da bi volivec moral obvezno oddati svoj 
preferenčni glas enemu od kandidatov in ne listi oz. prvemu kandidatu na listi. Iz liste 
pa bi bil izvoljen tisti, ki bi dobil največje število preferenčnih glasov. 88 poslancev naj 
bi se še naprej volilo na podlagi proporcionalnega volilnega sistema, vendar v osmih 
volilnih enotah - v vsaki po 11 poslancev. S temi spremembami naj bi volivkam in 
volivcem omogočili odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom. 
 
Sporočam vam, da podpiram novelo zakona o volitvah v državni zbor z vsemi 
omenjenimi rešitvami. Rad pa bi vas opozoril na poseben položaj in zastopanost 
italijanske in madžarske narodne skupnosti v državnem zboru. Kot sami dobro veste, 
zakon za poslanca narodnih skupnosti določa zapleten in vsaj za moje pojme ne prav 
transparenten volilni sistem, poimenovan Borda, ki temelji na seštevanju točk, ki jih 
volivci narodnih skupnosti namenjajo posameznim kandidatom. Po mnenju nekaterih 
strokovnjakov je ta sistem po načinu glasovanja podoben proporcionalnim sistemom, 
čeprav učinkuje kot večinski. Kljub temu ostaja dejstvo, da je predstavnik narodne 
skupnosti, po tem sistemu, izvoljen z relativno večino in je zato njegova 
reprezentativnost prav tako relativna. Sam pa menim, da bi se moral za izvolitev 
predstavnika narodne skupnosti uporabiti volilni sistem, ki pri glasovanju o 
zastopniku narodne skupnosti v državnem zboru omogoča enostavno in 
transparentno izbiro kandidata: torej enostavni večinski sistem. Prepričan sem, da bi 
morali obstoječi sistem spremeniti v smeri enostavnega eno - ali dvokrožnega 
večinskega volilnega sistema ali pa če ni zadostnega soglasja za navedeni predlog, 
pa vsaj uveljaviti nekatere spremembe sistema Borda, če želimo zagotoviti večjo 
legitimnost, saj je dosedaj prihajalo do določenih manipulacij v zvezi s točkovanjem 
(npr. pripisovanje točk neoznačenim kandidatom, označevanje samo enega 
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kandidata itd.)  Kljub navedenemu vztrajam pri tem, da bi bil večinski  sistem pri 
izvolitvi (edinega!) predstavnika narodne skupnosti tudi edini, ki bi zagotovil polno 
legitimnost poslanca na posebnem sedežu. V primeru dvokrožnega sistema, bi se 
volitve za posebni sedež  končale z drugim krogom teden kasneje. Glede na število 
volivcev in geografsko omejenost glasovanja, bi bilo-le to lahko izvedljivo in brez 
večjih zapletov. 
 
Po pregledu volilnih sistemov, ki jih uporabljajo države, je moč ugotoviti, da sistem 
Borda poleg Slovenije uporabljata zgolj dve otoški državici. In sicer gre za Republiko 
Nauru v Mikroneziji v južnem Pacifiku, ki omenjeni sistem uporablja za volitve v 
parlament ter Republiko Kiribati, ki se nahaja v centralnem delu Pacifika, modificirani 
sistem Borda pa se uporablja za predsedniške volitve. Različice sistema Borda pa se 
uporabljajo, vsaj tako navaja priznani ustavnopravni strokovnjak in dober poznavalec 
volilnih sistemov dr. Ciril Ribičič, za različna tekmovanja kot je npr. vsem znano 
tekmovanje popevk za Evrovizijo itd.   
 
Na podlagi omenjenih dejstev ne želim zmanjševati relevantnosti sistema Borda, 
vendar pa se mi zastavlja vprašanje, ali je sistem, ki ga na celem svetu uporabljata 
zgolj dve majhni otoški državici in ki se uporablja na popevkarskih tekmovanjih res, 
vsaj v nespremenjeni obliki, še nadalje primeren za volitve predstavnikov narodnih 
skupnosti. 
 
Sam zagovarjam enostavni dvokrožni večinski sistem, ki omogoča, da se lahko že v 
prvem krogu izvoli kandidat z absolutno večinsko podporo, če pa večinske podpore 
ne doseže nobeden od kandidatov, pa se v drugem krogu pomerita prvi in najboljši 
drugi kandidat. Resda pa ima ta sistem to slabost, da bi v primeru drugega kroga 
volitev bila poslanca narodnih skupnosti izvoljena kasneje kot pa vsi ostali poslanci v 
državnem zboru (88). 
 
Če pa bi se odločili, da sistem Borda ostane, pa bi morali po mojem mnenju storiti 
naslednje. Zaostriti bi morali pogoje za predlaganje kandidatov. Nesprejemljivo se mi 
zdi, da kandidata za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti 
določi s podpisi zgolj najmanj 30 volivcev - pripadnikov italijanske oziroma madžarske 
narodne skupnosti. Gre za 15 volivcev več kot jih je potrebno za vložitev kandidatur 
za člane občinskega sveta, predstavnike italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti (zahtevano število je najmanj 15 volivcev). Za vložitev liste kandidatov za 
volitve preostalih poslancev v posamezni volilni enoti je potrebna skupina najmanj 
tisoč volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti.  
 
Zato predlagam, da se glede na dejstvo, da je bilo na zadnjih volitvah v posebne 
volilne imenike državljanov Republike Slovenije - pripadnikov italijanske narodne 
skupnosti vpisanih 2739 volivcev, v posebne volilne imenike državljanov Republike 
Slovenije - pripadnikov madžarske narodne skupnosti pa 7063 volivcev, kandidata za 
poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti določi s podpisi najmanj 2 
% od števila volivcev, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah, vendar ne manj kot 
30. 
 
Manipulacije v zvezi s točkovanjem (npr. pripisovanje točk neoznačenim kandidatom, 
označevanje samo enega kandidata itd.)  pa je moč preprečiti  na več načinov. 
Volivci bi bili lahko dolžni označiti oz. rangirati vse kandidate na listi. Takšen način 
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glasovanja se uporablja v Republiki Nauru. Problem takšnega načina glasovanja pa 
je v tem, da bi bile vse glasovnice, kjer bi bil označen samo en kandidat, neveljavne. 
Kar pomeni kar velik poseg v volilno pravico, saj bi s tem volivcu odvzeli možnost, da 
uveljavlja svoje preference; ni namreč nujno, da volivec sploh želi označiti oz. 
rangirati vse kandidate na listi. Drug mogoč način je ta, da se volivec lahko odloči 
označiti zgolj določen nabor kandidatov, ki je manjši od števila vseh kandidatov, pri 
čemer je dolžan rangirati vse kandidate znotraj nabora, ostalim kandidatom pa se 
glasovi oz. točke ne pripišejo. Takšen način glasovanja se uporablja v Republiki 
Kiribati. 
 
Po mojem mnenju dober način glasovanja - na dnevih slovenskih pravnikov v 
Portorožu letos ga je omenjal profesor dr. Ciril Ribičič - je tudi ti. modificirani sistem 
štetja glasov oz. "Modified Borda Count". Profesor Ribičič zanj navaja, da spodbuja 
volivce, da glasujejo za čimveč kandidatov. Takšna ureditev naj bi stimulirala volivca, 
da razporedi glasove med vse kandidate, da bi tako kandidat, ki je njegova prva 
izbira, dobil najvišje število točk.   
  
Ker gre v primeru volilnega sistema Borda pri volitvah kandidatov za poslanca 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti za zapleteno različico večinskega 
volilnega sistema, je po mojem mnenju nesprejemljivo, da zakon za primere, ko 
poslancu preneha mandat, ne določa nadomestnih volitev. Veljavni zakon namreč 
določa, da če preneha mandat poslancu narodne skupnosti, postane poslanec za 
preostanek mandatne dobe tisti kandidat s seznama kandidatov, ki bi bil izvoljen, če 
ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat. Zakon torej za nadomestitev 
poslanca meša elemente večinskega in proporcionalnega sistema, kar ni smiselno. 
Zato bi bilo najbolje, da se v zakonu določijo nadomestne volitve. 
 
V prilogi vam pošiljam predloge sprememb členov veljavnega zakona, ki bi bile 
potrebne za uveljavitev obeh omenjenih verzij - dvokrokrožnega večinskega sistema 
in modificiranega Borda. 
 
 
Upam, da boste v zakon vnesli dvokrokrožni večinski sistem . 
 
 
Hvala in lep pozdrav! 
 

Franco Juri, poslanec 
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DVOKROŽNI VEČINSKI SISTEM 
 

__ člen 
 
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
"Če pred potekom mandatne dobe preneha mandat poslancu narodne skupnosti, se 
opravijo nadomestne volitve. Nadomestne volitve razpiše Državna volilna komisija." 
 
V tretjem odstavku se črta besedilo " oziroma drugega". 
 
 

 __ člen 
 
Besedilo 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 
  
"Kandidata za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti določi s 
podpisi najmanj določi s podpisi najmanj 2 % od števila volivcev - pripadnikov 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki so glasovali na zadnjih rednih 
volitvah, vendar ne manj kot 30." 

 
 

__ člen 
 
V 74. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
"Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred imeniom 
kandidata, za katere glasuje. Volivec lahko glasuje za največ enega kandidata." 
 
 

__ člen 
 
V 84. členu se drugi odstavek črta. 
 
 

__ člen 
 
V 95. členu se v prvem odstavku besedilo " in prednostni vrstni red kandidatov" 
nadomesti z besedilom "in koliko glasov so dobili posamezni kandidati". 
 
Drugi odstavek se črta. 
 
 

 __ člen 
 
Besedilo 96. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
"Za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti je izvoljen tisti 
kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov. 
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Če noben kandidat ni dobil večine glasov, se opravi drugi krog volitev med 
kandidatom, ki sta dobila največ glasov. Če je več kandidatov dobilo enako najvišje 
število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število 
glasov, se izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z žrebom. Na glasovnici sta 
kandidata navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem 
krogu volitev. Če je število dobljenih glasov enako, se vrstni red določi z žrebom. 
   
Drugi krog rednih volitev razpiše Državna volilna komisija. Drugi krog volitev se 
opravi najkasneje 14 dni po prvem krogu volitev. 
 
Volilni izid ugotovi volilna komisija posebne volilne enote. O tem in o svojem delu 
sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. Zapisnik in drug volilni 
material pošlje državni volilni komisiji." 
 
 
MODIFIED BORDA COUNT 
 
 

__ člen 
 
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
"Če pred potekom mandatne dobe preneha mandat poslancu narodne skupnosti, se 
opravijo nadomestne volitve. Nadomestne volitve razpiše Državna volilna komisija." 
 
V tretjem odstavku se črta besedilo " oziroma drugega". 
 
 

 __ člen 
 
Besedilo 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 
  
"Kandidata za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti določi s 
podpisi najmanj določi s podpisi najmanj 2 % od števila volivcev - pripadnikov 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki so glasovali na zadnjih rednih 
volitvah, vendar ne manj kot 30." 
 
 

__ člen 
 
V 95. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
"Prednostni vrstni red kandidatov se točkuje. Za vsako prvo mesto se dodeli 
kandidatu toliko točk, kolikor je kandidatov na glasovnici. Za vsako naslednje mesto 
se dodeli točka manj.  Če volivec glasuje tako, da ne označi prednostnega vrstnega 
reda za vse kandidate, ki so na glasovnici, se kandidatu za prvo mesto dodeli toliko 
točk, kolikor kandidatov je volivec označil. Za vsako naslednje mesto se dodeli točka 
manj. Točke, ki jih dobi posamezni kandidat, se seštejejo." 
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ČLENI, KI SE SPREMINJAJO 
 

17. člen 
 
  Če poslancu preneha mandat, razen če je odstopil prej kot v šestih mesecih 
od potrditve mandata, postane poslanec za preostanek mandatne dobe tisti kandidat 
z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je 
prenehal mandat. 
 
  Če preneha mandat poslancu narodne skupnosti, postane poslanec za 
preostanek mandatne dobe tisti kandidat s seznama kandidatov, ki bi bil izvoljen, če 
ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat. 
 
  Če kandidat iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena v roku osmih 
dni ne sporoči, da sprejema mandat, se ta pravica prenese na naslednjega 
kandidata. 
 

45. člen 
 
  Kandidata za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti 
določi s podpisi najmanj trideset volivcev - pripadnikov italijanske oziroma madžarske 
narodne skupnosti. 
 

74. člen 
 
  Glasovnica za glasovanje o kandidatih za poslanca italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti vsebuje: 
- oznako volilne enote, 
- priimke in imena kandidatov po vrstnem redu iz seznama kandidatov, 
- navodilo o načinu glasovanja. 
 
  Volivec glasuje tako, da pred priimki in imeni kandidatov označi prednostni 
vrstni red kandidatov s številkami od 1 naprej. 
 

84. člen 
 
  Ko je glasovanje končano, volilni odbor brez prekinitve začne ugotavljati izide 
glasovanja. Najprej prešteje neuporabljene glasovnice ter jih da v poseben omot in 
omot zapečati. Nato ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih skupno število 
volivcev, ki so glasovali, odpre glasovalno skrinjico, ugotovi število oddanih glasovnic, 
koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati. 
 
  Pri volitvah poslanca narodne skupnosti ugotovi volilni odbor prednostni 
vrstni red kandidatov. 
 
 

95. člen 
 
  Volilna komisija posebne volilne enote za volitve poslancev italijanske 
oziroma madžarske narodne skupnosti ugotovi, koliko volivcev je vpisano v volilni 
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imenik, koliko od njih je glasovalo, koliko jih je glasovalo po pošti, koliko glasovnic je 
bilo neveljavnih in prednostni vrstni red kandidatov. 
 
  Prednostni vrstni red kandidatov se točkuje. Za vsako prvo mesto se dodeli 
kandidatu toliko točk, kolikor je kandidatov na glasovnici. Za vsako naslednje mesto 
se dodeli točka manj. Točke, ki jih dobi posamezni kandidat, se seštejejo. 
 

96. člen 
 
  Za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti je izvoljen tisti 
kandidat, ki je dobil največje število točk v volilni enoti. Če je dvoje ali več kandidatov 
dobilo enako največje število točk, med njimi o izvolitvi odloči žreb. Žreb opravi volilna 
komisija posebne volilne enote ob navzočnosti kandidatov oziroma njihovih 
predstavnikov. 
 
  Volilni izid iz prejšnjega odstavka ugotovi volilna komisija posebne volilne 
enote. O tem in o svojem delu sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani 
komisije. Zapisnik in drug volilni material pošlje državni volilni komisiji. 
 


