
Komentar na  Konkretizacijo CiRi 
 
Spoštovani kolegi! 
 
Sam se trudim spoznati vse zamisli, ki se porajajo v glavah članov iniciativne skupine, in jih razumeti 
kot smiselno uporaben model v skladu z izhodišči iz pristopne izjave! 
 
Ob Cirilovem razmišljanju imam že v tem trenutku troje vprašanj: 1. Ali njegov predlog za prvi glas 
pomeni, da lista kandidatov (v nadaljevanju: politična stranka) v okraju kandidira le z enim 
kandidatom? Tako bi namreč že spet lahko govorili o izvoljivem okraju za strankine favorite. 2. Ali 
se lahko ime istega kandidata pojavi na obeh glasovnicah? Mnenja sem, da sistem dveh glasovnic 
potiska kandidate civilne družbe v neenak položaj, saj se ti pojavijo le na eni glasovnici. 3. Koliko 
različnih kandidatov bo torej ob meni še neodgovorjenem vprašanju pod 2 na volitvah kandidirala 
stranka skupaj v državi? Pri tem nimam nič proti različnemu številu volilnih okrajev v volilnih enotah, 
npr. statističnih regijah.  
 
Sam sem absolutno proti dodeljevanju presežnih mandatov političnim strankam, saj prav to ZDUS-
ov model onemogoča in to imam za njegovo odliko. Nikakor nočem sodelovati pri izgradnji sistema, 
ki bo povečeval število poslancev in to v korist političnih strank. Tak model bi namreč le še dodatno 
favoriziral stranke v primerjavi z neodvisnimi kandidati in to ob tem, ko je težnja k večji 
enakopravnosti strankarskih in neodvisnih kandidatov na volitvah pri izgradnji predloga VS menda 
naše načelo. Če se bo kasneje v morebitnih pogovorih s strankami kaj takega izcimilo kot sprejemljiv 
predlog, sam nikakor ne želim biti sokriv za »poplavo presežnih mandatov«, kot se dogaja v Nemčiji.  
 
Stranka z morebiti bistveno boljšimi kandidati od povprečja bi morala biti – to se bo sicer zgodilo le 
izjemoma – še kako nagrajena v primerjavi s stranko s slabšimi kandidati, ki bi morala biti 
»kaznovana«. 
 
V (ZDUS-ovem) modelu kombiniranem kompenzacijskem modelu je sorazmernost zmagovitih 
strank prav gotovo nad 90%-no, lahko tudi 100%-no zagotovljena, prav morebitni presežek ali 
manko enega kandidata glede na dosedanjo sorazmernost pa obravnavam kot dodatno odliko 
predloga. 
 
Hvala vsem, ki se trudite ponuditi nove prvine v razpravi! Ne pozabimo, da smo zavezani 
demokratičnimi spremembam. 
 
Lepo pozdravljeni! 
 
Miran Mihelčič  
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