
NOV VOLILNI SISTEM – ENOSTAVNI VOLILNI MODEL  
 

Volitve omogočajo nujno prenovo kadrov,  ki so na položajih zastopnikov ljudstva, ki je pri nas nuj potrebna. 

Na položaje se tudi v politiki seveda lahko pride samo, če si ustrezen dejanskim izdelovalcem volilnih rezultatov – 

medijem, oziroma botrom iz ozadja, ki razpolagajo s kapitalom in predvsem preko medijev uveljavljajo svoje cilje.1* 

S spremembo volilnega sistema lahko dosežemo cilj, da izvoljeni po volitvah postanejo odgovorni za svoje delo že 

med mandatom. Volitve so namreč POGODBENO razmerje med osebo, ki OBLJUBLJA (pisno, preko izjav) - 

kandidatom in tistim, ki ga  obljube prepričajo – volivcem. 

 

Zato se volilne enote kot del volilnega sistema odpravijo in ostanejo samo še kot tehnični del izvedbe volitev. 

Volivci tako volijo po volilnih okrajih. V  vsakem izmed 88 tih okrajev se izvoli po enega poslanca. Tako dobimo DZ 

RS v katerem  bodo poslanci iz vseh 88 okrajev, torej bo izkazoval regionalno porazdelitev. Doslej smo bili priča 

velike koncentracije predvsem na področju večjih mest na drugi strani pa smo imeli  velika območja stalno brez 

svojega poslanca.    

Okraji so relativno majhne enote v katerih volivci kandidata lahko lažje dobro spoznajo, kot v 8 krat večjih 

volilnih enotah. Tak način volitev je glede tovrstne preglednosti povsem drugačen kot je sedanji volilni sistem, ko 

javnost praviloma pozna samo predsednike političnih strank, ki predstavljajo LISTO POSLANCEV.   

Volivci morajo z novim volilnim sistemom dobiti tudi možnost pridobitve kopije izpolnjenega volilnega listka preko 

katerega dobijo možnost da izvoljenega tudi ODPOKLIČEJO med mandatom.   

 

Volilni sistem ne sme PRERAZDELJEVATI izpolnjenih glasovnic med kandidati, ne sme biti nepregleden za 

povprečnega državljana, torej mora biti skrajno enostaven in jasen. Tem kriterijem niti kombinirani dvokrožni 

volilni sistem ne zadostuje, je polovičarski, nepregleden in še vedno tako kot dosedanji prerazdeljuje glasove ter 

tako krši zahteve Ustave RS.  

Volilni sistem mora omogočiti glasovanje preko sistema e podpisa – elektronske volitve. 

Država ne sme plačevati delno ali v celoti stroškov kampanj, to namreč  omogoča strankokracijo (denar deli vrhuška 

politične stranke): Stranke namreč enostransko poročajo o svoji volilni ponudbi programov, in kandidatov. Politične 

stranke ne nudijo uravnoteženih informacij o lastnem programu in kandidatih. Tako dobimo virtualno politično 

realnost kot jo imamo in nam ni všeč. Mar ne?   

Sredstva, ki so bila predvidena za Volitve se torej PODRŽAVIJO. Niti proračunski cent ne sme biti namenjen 

POLITIČNIM STRANKAM.  

Pri nas so vse tri veje oblasti med seboj ločene, tako po trenutno še veljavni Ustavi kot tudi v predlogu Nove Ustave 

državljanov, ki jo je pripravila skupina državljanov 50+. Če hočemo, da so veje oblasti res ločene in samostojne 

moramo omogočiti, da državljani na neposrednih volitvah volijo tudi večino članov Sodnega sveta, pa tudi 

predsednika vlade, kot predstavnika izvršne veje oblasti. Na ta način se porazdeli oblast med vse tri veje oblasti.     

Predlog bodo nekateri označili za VEČINSKI in nato zagrozili, da bo v tem primeru kakšen zlobnež prišel na oblast. 

To seveda ne drži - obratno zlobneži lahko vladajo samo v pogojih DIKTATURE.  Ravno to – prikrito DIKTATURO 

imamo. Predlog ENOSTAVNEGA VOLILNEGA MODELA je ljudski, saj predlagani oris sistema volitev oblast dejansko 

razdeli in jo prenese na  volivce RS. 

Predlagam da ENOSTAVNI VOLILNI MODEL postane eden od možnih REFERENDUMSKIH IZBIR 

VOLIVCEV.  

 

 

Vladislav Stres, Gibanje za prenovo Slovenije  

Fabianijeva 45, Ljubljana 

                                                           
1
 S kadri kakršne imamo se bo agonija samo nadaljevala in so »garancija« za popoln propad države Slovenije. 

 


