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Predlogi v zvezi s spremembo volilnega sistema:  
- uvedba mladinskih kvot na volitvah, ki bodo omogočili mladim kandidatom večjo izvoljivost; 
- znižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice;  
- uvedba e- volitev in s tem povečanje vpliva mladih na volilni rezultat ter udeležbe na volitvah;  
 
 
Uvedba mladinskih kvot na volitvah, ki bodo omogočili mladim kandidatom večjo izvoljivost 
 
Trenutno veljavna volilna zakonodaja predvideva zgolj spolne kvote. Za evropske in lokalne volitev je 
na kandidatnih listah zahtevana vsaj 40% zastopanost spolov. Za volitve v DZ je ta odstotek manjši – 
35%. Mladinske kvote bi na podoben način pomenile ukrep, ki naj bi prispeval k izvolitvi več mladih 
predstavnikov v predstavniškem organu. Po veljavni zakonodaji je zastopanost mladih v parlamentu 
odvisna predvsem od političnih strank, ki so najpogostejši predlagatelji kandidatnih list na volitvah 
poslancev v državni zbor.    
 
Po podatkih mednarodne raziskave Interparlamentarne unije iz leta 20141 je Slovenija po odstotku 
članov parlamenta pod 30 let na 5. mestu (5.6%). Pri poslancih, ki so nastopili mandat leta 2014 je ta 
odstotek še višji in znaša 7,8% oziroma imamo trenutno v slovenskem parlamentu 7 poslancev, ki so 
bili v času izvolitve mlajši od 30 let. 
 
Primerjalno-pravno gledano je zelo malo držav, ki bi imele uzakonjenje mladinske kvote.2 Za uvedbo 
mladinskih kvot bi bilo potrebno spremeniti Zakon o volitvah v državni zbor (v nadaljevanju: ZVDZ), ki 
ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslance, kar pomeni, da je za vsako 
odločitev glede spremembe zakonodaje potrebna širša politična podpora. Trenutno je v zakonodajni 
postopek vložen predlog novele ZVDZ3, ki ga je vložila skupina poslancev in katerega glavni namen je 
implementacija odločb Ustavnega sodišča RS.  
 
Znižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice 
 
Volilna pravica je politična človekova pravica in je pomemben element moderne demokratične in 
pluralne države. 43. člen Ustave Republike določa, da je volilna pravica splošna in enaka ter da ima 
vsak državljan, ki je dopolnil 18 let pravico voliti in biti voljen. Volilna pravica je pravica posameznika, 
da pri volilnem načinu oblikovanja temeljnih državnih organov sodeluje tako, da v predpisani obliki in 
na predpisan način izrazi svojo voljo glede tega, kdo naj ga zastopa in v njegovem imenu sprejema 
temeljne družbene politične odločitve.4 Volilna pravica obsega pravico voliti (aktivna volilna pravica) in 
pravico biti voljen (pasivna volilna pravica). V Sloveniji sta aktivna in pasivna volilna pravica izenačeni, 
obe namreč državljani pridobijo, ko dopolnijo 18 let.  Primerjalno-pravno gledano posamezne državne 
ureditve velikokrat zahtevajo višjo starost za pridobitev pasivne volilne pravice, kar utemeljujejo s tem, 
da morajo biti osebe, ki bodo dobile mandat za izvrševanje oblasti, to zahtevno nalogo tudi sposobne 
izvrševati; zavedajoč se pri tem svoje politične odgovornosti volivcem, ki so jim mandat zaupali, pa tudi 

                                                           
1 Interparlamentarna unija (IPU : Youth participation in national parliaments (str. 8): http://www.ipu.org/pdf/publications/youth_en.pdf 
IPU je bila ustanovljena leta 1889 in sodi med najstarejše mednarodne organizacije, ki v svoje vrste združuje parlamente suverenih držav. 
Sedež organizacije je v Ženevi. 
2 Youth participation in national parliaments, str. 15: http://www.ipu.org/pdf/publications/youth_en.pdf 
3 Predlog novele ZVDZ, EPA: 1806 – VII je dostopen na naslednji spletni povezavi: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=7C114ECAA21B019FC12580D8004B71EC&db=pre_zak&mandat=VII 
4 Sovdat, Jadranka: Volilni spor, Ljubljana: GV Založba, 2013, str. 31. 

http://www.ipu.org/pdf/publications/youth_en.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/youth_en.pdf
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=7C114ECAA21B019FC12580D8004B71EC&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=7C114ECAA21B019FC12580D8004B71EC&db=pre_zak&mandat=VII


svoje odgovornosti državnikov, ki jih poleg sposobnosti izvrševanja oblasti odlikujeta tudi modrost in 
obveznost delovanja v splošnem interesu dobrobiti družbe.5  

Zgodovinski pregled nam lahko v večini primerov pokaže, da se je volilna starost zniževala. Danes ima 
večina držav predvideno omejitev pri starosti nekje med 18 in 21 leti. Nekatere države so znižale 
starostno omejitev za pridobitev (predvsem aktivne) volilne pravice na 16 let. 

Različne analize kažejo, da obstajajo tako prednosti kot slabosti pri znižanju starostne meje pri podelitvi 
volilne pravice. Omejitve volilne pravice so predvsem namenjene varovanju koristi mladih otrok. Ker 
imajo mladi manj izkušenj, znanja, so neopredeljeni in imajo manj trdna stališča, zato politične stranke, 
učitelji in starši lažje manipulirajo z njimi. Z nižanjem starostne meje za pridobitev volilne pravice se 
poveča tudi število volilnih upravičencev in glede na trenutni trend padanja volilne udeležbe, predvsem 
mladih6, bo v tem primeru lahko odstotek volilne udeležbe še manjši. Nižanje starostne meje za 
pridobitev volilne pravice je zgolj eden od ukrepov, ki bi pripomogle k večji vključenosti mladih v 
demokratične procese odločanja. Eden od predpogojev za učinkovanje nižje starostne meje za volilno 
pravico je tudi izobraževanje in osveščanje mladih o temeljih demokracije.7  

Po drugi strani je Parlamentarna skupščina Sveta Evrope marca 2011 sprejela resolucijo »Expansion of 
democracy by lowering the voting age to 16«8, v kateri se zavzema za nadgradnjo participacije mladih 
v demokratičnem življenju, še posebej med 16 in 17 letniki, ki že imajo določene obveznosti znotraj 
družbe, nimajo pa pravice voliti. Avstrija je kot prva članica Sveta Evrope znižala starostno mejo za 
pridobitev volilne pravice na 16 let.  Svet Evrope v resoluciji (tč. 5) ugotavlja, da je treba zagotoviti, da 
so mladi dobro pripravljeni na sodelovanje v družbenem življenju in poudarja, da: 

 večji kot je delež družbe, ki sodeluje na volitvah, večja je reprezentativnost tistih, ki so izvoljeni; 
- 16 in 17 letniki že imajo odgovornosti v družbi, vendar brez pravice do sodelovanja na 
volitvah; 

 boljša participacija in sodelovanje na volitvah bo mladim pomagala k lažjemu razumevanju 
njihovih odgovornosti, položaja in vloge v družbi; - izobraževalni sistem mora zagotavljati 
boljše izobraževanje za demokratično državljanstvo, da bi lahko v prihodnje državljane 
spodbujali k izvajanju njihovih novih pravic; 

 šole lahko ustanovijo model demokratične participacije, če so študenti vključeni v njihove 
odločevalske procese; - volilna pravica pri 16-ih letih bi pripomogla k večji volilni udeležbi ob 
prvem glasovanju in posledično tudi k splošni volilni udeležbi. 

Teoretiki tudi opozarjajo, da se zaradi staranja prebivalstva povečuje obseg volilnega telesa predvsem 
v starejših letih oziroma postajajo povprečni volivci vse starejši in bi zato bilo smiselno razmisliti o 
znižanju starostne meje že zaradi uravnoteženja različnih interesov različnih generacij. 

Volilna pravica je določena v 43. členu Ustave Republike Slovenije, način glasovanja na volitvah pa že 
vnaprej predpisan in izveden po predpisanem postopku, ki je opredeljen v ustavi in zakonodaji. Za 
spremembo, ki jo predlagate, bi bilo potrebno spremeniti ustavo in volilno zakonodajo (konkretno 
Zakon o volitvah v državni zbor)9, za kar pa je potrebno visoko politično soglasje. Postopek za 
spremembo ustave določa 168. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da lahko predlog za začetek 
postopka za spremembo ustave da: 1) dvajset poslancev državnega zbora, 2) vlada ali 3) najmanj 
trideset tisoč volivcev. O predlogu odloči državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. 
Tudi za sprejem sprememb temeljne volilne zakonodaje je prav tako potrebno visoko politično 

                                                           
5 Sovdat, Jadranka: Volilni spor, Ljubljana: GV Založba, 2013, str. 33. 
6 Svet Evrope v resoluciji: »Expansion of democracy by lowering the voting age to 16« ugotavlja, da je vedno večja nizka udeležba na 
volitvah po vsej Evropi, zlasti v starostnih skupinah med 18. in 24. letom. 
7 Mladinski svet Slovenije, Zaključna publikacija projekta »16-starost za vključevanje?«, str. 13:« Državljanska vzgoja je bistvenega pomena, 
da bi mlade naučili spretnosti, s pomočjo katerih so sposobni izbirati, odločati in sprejemati odgovornost za lastna življenja znotraj 
demokratične družbe. Državljanska vzgoja, ki vključuje državljansko znanje, ključna dejstva in prenosljive državljanske spretnosti, je bistven 
predpogoj za demokratično udeležbo in aktivno državljanstvo.«  
8 Dostopno na spletni povezavi: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=18015&lang=en 
9 Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 54/07 – odl. US; objavljen na spletnih straneh: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO185 . 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=18015&lang=en
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4648
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2904
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO185


soglasje, npr. za sprejem Zakona o volitvah v državni zbor je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh 
poslancev. 

Uvedba e- volitev in s tem povečanje vpliva mladih na volilni rezultat ter udeležbe na volitvah 
 
Veljavna volilna zakonodaja, z izjemo poštnega glasovanja, predvidenega za oskrbovance domov za 
starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, za volivce, ki so na zdravljenju v bolnišnicah (drugi 
odstavek 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor, v nadaljevanju: ZVDZ1), in za volivce, ki so vpisani 
v evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji ali za volivce, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivajo, ki lahko glasujejo po 
pošti ali na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije (prvi in drugi odstavek 82. 
člena ZVDZ) ter z izjemo »glasovanja na domu« za volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti 
na volišču iz 83, člena ZVDZ, ne predvideva drugih oblik glasovanja, pri katerih se ne bi zahtevalo 
osebne prisotnosti volivca na volišču, predvsem pa ne dopušča spletnega oziroma internetnega 
elektronskega načina glasovanja. 
 
Prednosti spletnega glasovanja (tudi e-volitev) so po mnenju mnogih predvsem v tehnološki 
posodobitvi ter poenostavitvi samega postopka glasovanja, s čimer lahko pričakujemo povečano 
udeležbo na volitvah in s tem tudi večjo demokratičnost volitev. Prednosti nadalje obsegajo 
ekonomičnost takšnih volitev, olajšano delo volilnih organov oziroma celo odsotnost potrebe po 
prisotnosti volilnih odborov, kakor tudi doseganje hitrejših rezultatov volitev itn. Temu nasprotujejo 
stališča o tem, v kolikšni meri bi tak način glasovanja lahko bil resnično varčnejši, zlasti v primeru 
uvedbe vzporednega spletnega glasovanja h klasičnemu sistemu volitev s papirnatimi glasovnicami, ki 
bi ga bilo smotrno ohraniti vsaj za starejše in za tiste, ki nimajo možnosti, da bi glasovali preko 
interneta. Predvsem se pa pri nasprotnih stališčih pojavljajo dvomi v varnost izvedbe tovrstnih 
volitev.10 Informacijska tehnologija namreč nujno ne zagotavlja ustavne pravice neposrednega in 
tajnega glasovanja (80. člen Ustave Republike Slovenije), poleg tega tudi onemogoča nadzor nad 
izvedbo volitev ter širši javnosti ne daje jasnega zagotovila, da objavljeni rezultat dejansko odraža voljo 
volivcev. Ali je glas resnično oddala oseba, za katero se volivec na spletu izdaja, ali je oseba glasovala 
svobodno ali je glasovala pod prisilo, kakšno je varstvo osebnih podatkov in podobna vprašanja se 
vrstijo v mislih tistih, ki jih skrbi uvajanje spletnega glasovanja brez predhodne ureditve vsakega 
vprašanja posebej. 
 
Vlada je v preteklih letih pripravila več predlogov sprememb volilne zakonodaje, vendar so bili vsi 
poskusi uvedbe e-volitev zaradi nezadostne politične podpore neuspešni. Ob tem je smiselno opozoriti 
na visoko politično soglasje, ki se zahteva za sprejem sprememb temeljne volilne zakonodaje. 
 
Ministrstvo za javno upravo se zavzema za vzpostavitev čim več elektronskih storitev javne uprave in 
tudi za e-volitve. Področju e-volitev se precej posvečajo tudi v okviru Sveta Evrope, kjer prav tako 
opozarjajo na upoštevanje vseh vidikov, predvsem pa izpostavljajo potrebo po zagotovitvi visoke ravni 
zaščite informacijskega sistema.11 Pri uvajanju e-volitev so previdne vse države. Tako jih v praksi izvaja 
samo Estonija, ki vzporedno nudi tudi »fizično« glasovanje. Med novejšimi, ki so želele vzpostaviti 
modernejši sistem izpostavimo Norveško, ki pa je po prvih poizkusih uvajanja, projekt e-volitev 
opustila. 
 
Menimo, da bo za prihodnost spletnega glasovanja ključnega pomena razvoj šifrirnih tehnologij in 
boljših metod zagotavljanja varnega informacijskega okolja ter sistemska ureditev spletnega 

                                                           
10 Ne dolgo nazaj smo v medijih lahko zasledili novico, da bodo Nizozemci glasovnice na parlamentarnih volitvah marca letos raje šteli ročno 
in ne več elektronsko ter se na tak način izognili možnemu napadu hekerjev na občutljivo programsko opremo. 
https://www.sta.si/2351977/na-nizozemskem-bodo-v-izogib-hekerjem-glasovnice-steli-rocno 
http://uk.reuters.com/article/uk-netherlands-election-cyber-idUKKBN15G569?il=0 
11 Dokumenti Sveta Evrope na temo e-volitev so dostopni na naslednji spletni povezavi: http://www.coe.int/en/web/electoral-assistance/e-
voting 



glasovanja v volilni in referendumski zakonodaji, predhodno pa bo potrebno opraviti temeljit razmislek 
in podrobno posvetovanje s strokovno in širšo javnostjo, da bi tako prišli do prepričljive in zaupanja 
vredne rešitve. 
 
 
 


