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ŠPELA BRATINA: Potem, ko je Ustavno sodišče decembra lani ugotovilo, da so volilni okraji v
neskladju z ustavo, politiki pa dalo dve leti časa za popravke, je skupina ustavnih pravnikov z
Inštituta za ustavno pravo pripravila izhodišča za uresničitev odločbe. Poslali so jih
predsedniku Republike Borutu Pahorju, ki je prevzel pobudo za pravočasno spremembo
volilnih pravil. Ustavni pravniki se zavzemajo za uvedbo obveznega in absolutnega
prednostnega glasu. Jolanda Lebar.
JOLANDA LEBAR: Kaj predlagajo pravniki Ciril Ribičič, Franc Grad, Igor Kavčič, Saša Zagorc
in Jurij Toplak. Izmed dveh možnosti, ena je popravki okrajev, druga pa ukinitev okrajev in
uvedba prednostnega glasu, se jim zdi ustreznejša druga, torej ukinitev volilnih okrajev in
uvedba obveznega absolutnega prednostnega glasu na ravni volilne enote. Volivci bi ga
dodeljevali tako, da bi z glasovanjem za kandidata glasovali za listo. Ta bi dobila toliko glasov
kot bi bil seštevek vseh prednostnih glasov za kandidate na njej. Upoštevali bi se vsi oddani
prednostni glasovi, torej bi bil kandidat izvoljen glede na število dodeljenih prednostnih glasov.
Pravniki predlagajo, da bi bilo dobro, če bi imeli več volilnih enot. Na primer namesto sedanjih
osem, enajst, v tem primeru bi v vsaki volilni enoti volili po osem kandidatov. Dobro bi bilo tudi,
če bi ob prednostnem glasu uveljavili načelo domicila, da bi torej kandidat moral imeti stalno
prebivališče v volilni enoti, v kateri kandidira za poslanca. Tako torej stroka, zadnjo besedo bo
imela politika. Za takšno spremembo je potrebno dve tretjinska večina. Koalicija je razpravo o
volilnih spremembah šele odprla. Prihodnji teden se bodo pogovori o spremembah volilnih
pravil nadaljevali pri predsedniku Republike Borutu Pahorju. Doslej potrebnega soglasja med
parlamentarnimi strankami, ki bi zagotavljal zadostno podporo za spremembe še ni.
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