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Slovenija

Kako bo politika udejanjila odločbo ustavnega sodišča: ustavni
pravniki za omizjem v Mariboru in z izhodišči za predsednika
republike

"Že nekaj vlad je poskušalo urejati sistem glasovanja. Ali je kak volilni sistem boljši od zdajšnjega, ki seveda
je ustaven? Prav gotovo je. Ampak ustava nas omejuje, ker mora imeti volivec odločilni vpliv," pravi sopisec

veljavnega volilnega sistema v Sloveniji ustavni pravnik dr. Franc Grad , nekdanji ustavni sodnik. V petek
popoldne je sedel za okroglo mizo Alme Mater v Mariboru , na znanstveni konferenci Za človeka gre ( torej za

volivca tudi) . Skupaj z dr. Igorjem Kaučičem, dr. Sašem Zagorcem, Dušanom Vučkom in
moderatorjem dr. Jurijem Toplakom. Neposredno po tistem, ko je predsednik republike obelodanil

izhodišča , ki so jih najeminentnejši pravniški teoretiki tukaj , najpomembnejši poznavalci volilnih sistemov,

tudi skoraj vsi našteti , na njegov poziv pripravili politiki , ki ima še manj kot dve leti , po decembrski odločbi
ustavnega sodišča , da popravi volilno zakonodajo. Za kar potrebuje , in bo to že prvi problem slejkoprej ,

dvetretjinsko večino v parlamentu. In , drugič, majhne stranke bi morale iz rok izpustiti zdajšnji volilni
sistem. To pa bo zelo verjetno nova težava, so podčrtavali sedeči za okoglo mizo. Dr. Saša Zagorc je
omenjal še domicilno načelo: da se kandidira samo v kraju stalnega prebivališča. S tem odpade taktiziranje ,

kje bo kandidiranje dalo več glasov. Po drugi strani pa , dodaja Zagorc , ustava domicila ne zahteva ...

Volilni okraji se že dolgo ne prilegajo več geografiji, številu občin, velikostne razlike med njimi so prevelike
in nenaravne, je odločilo ustavno sodišče. Politiki je dalo dve leti časa. Torej : če bi se pred iztekom tega
roka, potencialno , zgodile predčasne volitve, ali bi bile nelegalne in nelegitimne ? Najbrž ne , odgovarjajo
ustavni pravniki , ker po tej logiki so bile problematične vse doslej razpisane (parlamentarne ) volitve. Če bi
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politika briskirala dveletni rok , pa ... Skratka , manevrskega prostora ni veliko, od predsednika republike

vprašanim pravnikom pa se zdi verjetneje, kot da bi politika šla v predrugačevanje volilnih okrajev, to , da jih
ukine. Uvede pa se preferenčni glas, in to obvezni absolutni: volivec obkroži konkretno ime in priimek in

vsak glas šteje. Še nekaj ni nepomembno : precejšnja domneva, da bi ukinitev okrajev pomenila več izvolitev
iz večjih mest.

Zdaj pride pri nas preferenčni glas v poštev samo na evropskih in na lokalnih volitvah. Na parlamentarnih
volitvah pa je, je še enkrat več opozoril direktor Državne volilne komisije ( DVK) Dušan Vučko, verjetnost
izvolitve toliko večja, kolikor manjši je volilni okraj.

Politika ima samo en kriterij, pravi dr. Igor Kaučič. Zmagati na volitvah. Volilni sistem mora pa temu streči.
Čeprav je resnica ta, da je volilni sistem za volivce. Kadarkoli so se pravniki zedinili o dobri rešitvi, se ni

zgodilo nič, pravi , če se ni pokrilo s pričakovanji politike. Z besedami dr. Franca Grada: Poslanci ne bodo
nikoli spremenili volilnega sistema , po katerem so bili izvoljeni.

In vendar, ustavno sodišče je odločilo , dr. Igor Kaučič pa ne vidi, da bi bilo treba tako drastično spreminjati ,
da bi spremembe vplivale na volilno geometrijo strank, zaradi česar bi jih politika verjetno blokirala. Nič več

mandatov stranka ne bo dobila zaradi sprememb, ki so zdaj na mizi , je prepričan ...

Andrej Petelinšek

Št. komentarjev: 0 Razvrsti po

Dodatek Facebook komentarji

Najstarejši

Dodaj komentar ...

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=7912680e-9c84-43cf-8225-2b61b2e8279f862705853



