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Izhodišče: Zagotoviti večji vpliv 
državljanov pri določanju kandidatov in 

odločilni vpliv volivcev na izbiro 
poslancev

Ob ohranjanju 4%-nega praga v prihodnje 44 volilnih okrajev v 11
volilnih enotah, v vsakem od okrajev približno enako število
volivcev. V vsakem volilnem okraju vsaj en večinsko (50 % + 1: v
prvem ali drugem krogu) izvoljeni poslanec v prvem ali drugem
krogu (+ po 1 mandat poslancema 2 narodnostnih skupnosti):
zagotovljen sorazmerni okvir razdelitve mandatov (88 minus
večinski mandati za izvoljene neodvisne kandidate in kandidate
list z nedoseženimi 4% glasov zanje na veljavnih oddanih
glasovnicah na državni ravni) za liste, ki bi dosegle vsaj 4% glasov
od veljavnih oddanih glasovnic oziroma pridobile vsaj 4
neposredno izvoljene poslance.



Prednosti kombiniranega  (poosebljenega 
sorazmernega) volilnega sistema

Zaporedna 

številka

Prednosti kombiniranega  (poosebljenega 

sorazmernega) volilnega sistema

1. Ni potrebna sprememba ustave!!

2. Vsak volivec razpolaga v prvem krogu z dvema glasovoma: 

prvega namenja konkretnemu kandidatu; drugega eni od 

list. 

3. Volilna glasovnica je veljavna, če je nesporno razvidna 

volivčeva volja vsaj pri enem od dveh glasov. 

4. Večja povezava kandidatov z volilnim okolišem tudi pri 

kandidiranju; vsak okraj ima v teku celotnega mandata 

svojega (praviloma večinsko izvoljenega) poslanca; to 

pomeni, da bo z glasovnice zanesljivo izvoljen (in torej 

praviloma imel mandat) vsaj en poslanec: volivci v 

volilnem okraju imajo tako zanesljivo svojega glasnika.  



5. Ustreznejši poslanci z večinsko oziroma veliko podporo v 

volilnem okolišu, torej dosežena poosebljenost glede na 

doseženo uvrstitev  (in ne glede na % glasov zanj!) 

kandidata v volilnem okraju  (ter glasove za listo v volilni 

enoti).

6. Povečanje odgovornosti poslancev do volivcev, ker imajo 

volivci v volilnem okraju svojega zastopnika, in zato 

predvidoma večje stalnejše sodelovanje poslanca z volivci 

v okraju.

7. Pričakovana večja volilna udeležba zaradi kandidature 

neodvisnih kandidatov in kandidatov območno zamejenih 

list.

8. Olajšana možnost kandidiranja neodvisnih kandidatov in 

kandidatov območno zamejenih list.



9. Izvolitev poslanca odvisna od večjega števila volivcev: torej 

zmanjšan prevelik vpliv manjšega  števila volivcev 

dosedanjega manjšega volilnega okraja  na izvolitev 

poslanca.

10. Zmanjšan vpliv strankokracije (vodstev strank) oziroma 

povečanje demokracije znotraj strank. 

11. Večja spolna uravnoteženost zastopanosti kandidatov za 

poslance. 

12. Stvarnejša možnost (večinske) izvolitve neodvisnih 

kandidatov in kandidatov območno zamejenih list. 



13. Izbira celo med kandidatoma iste liste  (preferenčni glas) v 

volilnem okraju.

14. Vzpostavitev vlade, ki jo sestavljajo zastopniki večine 

volivcev.

15. Povečana možnost, da prepozna volivec z oddanim glasom 

za večinsko izvoljenega kandidata v prvem ali drugem 

krogu ter uspešno listo v prvem krogu v državnem zboru v 

enem od poslancev zastopnika svojih stališč oziroma 

interesov; torej boljša preslikava teženj volivcev v sestavi 

državnega zbora.

16. Možno smiselno sklepanje prihodnjih koalicij v drugem 

krogu volitev.  

17. Smiselno nadomeščanje poslancev, če izvoljeni poslanec 

odstopi od mandata.



PRIMER VOLILNE GLASOVNICE

Zaporedna 

številka Ime in priimek kandidata

Zaporedna 

številka Naziv liste

1. Minka Bogataj

2. Gal Poličnik

3. Miha Naraločnik x

4. Peter Lipič

5. Mira Djurić

6. Jana Obersnel x

……..

11. Vida Gabršček

12. Luka Zeni

13. Marjan Bogataj x

14. Silvana Pahor x

……..

……..

28. Branka Okršlar

29. Vinko Bizant
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Številka in naziv 

volilne enote

Številka in naziv 

volilnega okraja



• PRIMER RAZDELITVE 78 MANDATOV med liste ob predpostavki, da so volivci z 

absolutno večino izvolili tudi 10 poslancev, ki so bili neodvisni kandidati (8), in 

2 poslanca liste C, ki sicer ni dosegla praga 4% vseh veljavnih glasovnic ali 

zbrala vsaj 4 mandate (to je uspelo listi B).


