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ZADEVA: Skupna izhodišča civilne iniciative za bodočo razpravo – odgovor na vaš dopis z dne 
4.7.2019

Spoštovani!

Predstavniki civilnih iniciativ ste naše ministrstvo in širšo javnost seznanili o stališčih v zvezi z 
volilno zakonodajo, ki ste jih predstavili na sestanku pri predsedniku republike, dne 3.7.2019, in 
o skupnih izhodiščih za bodočo razpravo. V okviru slednjih je mdr. v drugi alineji navedeno, da 
predlogi novel volilne zakonodaje, ki »jih je pripravil MJU, ne rešujejo ničesar..«. 

Gre za pavšalno in netočno trditev, zato pojasnjujemo, katera strokovna gradiva so bila na tem 
področju pripravljena, pri čemer so vsa gradiva tudi objavljena na spletnih straneh ministrstva.

Ministrstvo za javno upravo je takoj po sprejetju odločbe Ustavnega sodišča RS novembra 2018 
pristopilo k preučitvi problematike in v začetku letošnjega leta je bila pod okriljem ministra za 
javno upravo, Rudija Medveda oblikovana širša delovna skupina, v kateri so tako predstavniki 
strokovnih služb ministrstva, kot tudi Državne volilne komisije, Službe Vlade RS za zakonodajo 
in Filozofske fakultete, oddelka za geografijo. Delovna skupina je za potrebe usklajevanja s 
poslanskimi skupinami v mesecu maju 2019 pripravila dva predloga novel za implementacijo 
odločbe Ustavnega sodišča preko uvedbe prednostnega glasu (tako absolutnega obveznega 
kot tudi relativnega obveznega). Kot je navedeno tudi v dopisu civilne iniciative je bil predlog za 
obvezni absolutni prednostni glas na usklajevanju predstavnikov parlamentarnih strank 
zavrnjen. V skladu z usmeritvami navedenega usklajevanja je delovna skupina pod vodstvom 
ministra za javno upravo Rudija Medveda v juniju pripravila še tretji predlog. 

Aktualni delovni osnutek predloga novele Zakona o volitvah poslancev v Državni zbor (ZVDZ) 
upošteva predloge in dopolnitve kot so bili podani na sestanku poslanskih skupin dne 14.6.2019 
in je pripravljen za ponovno srečanje pri predsedniku republike dne 12.7.2019. Predvideva 
ukinitev volilnih okrajev ter uvedbo fakultativnega relativnega prednostnega glasu, po vzoru 
sistema za volitve poslancev iz RS v Evropski parlament. Delovni osnutek glede praga za 
kandidata v skladu z usmeritvami sledi formuli, kot je določena v ZVPEP, torej, v odvisnosti od 
skupno prejetih glasov za listo in števila kandidatov na listi; prag bi pri 11 kandidatih znašal 
4,5%. 



Poleg navedenegaje bil pripravljen in na sestanku poslanskih skupin, dne 16.5.2019,
predstavljen tudi predlog za preoblikovanje meja volilnih okrajev na primeru dveh volilnih enot. 
Končni predlog za preoblikovanje volilnih okrajev v vseh 8 volilnih enotah bo predstavljen po 
parlamentarnih počitnicah. Vsa gradiva so kot že navedeno objavljena na spletnih straneh MJU. 

V skladu z navedenim torej poudarjamo, da je širša delovna skupina ministrstva pripravila več 
strokovnih gradiv, katerih cilj je implementacija odločbe Ustavnega sodišča. Kot pa smo tudi 
poudarili v dosedanjih razgovorih z vami, gre pri volilni zakonodaji za spremembe, za 
sprejemanje katerih je določena dvotretjinska večina poslancev državnega zbora, zato je ob 
strokovno pripravljenih gradivih za sprejem potrebno tudi širše družbeno strinjanje o rešitvah.

Lep pozdrav,

mag. Mateja Prešern
vodja službe
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