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MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

 

ZADEVA: Odgovori na vprašanja  

 

 

 

V nadaljevanju odgovarjamo na vprašanja, ki jih je postavil svetnik mag. Anže Logar na 13. seji 

mestnega sveta. 

 

 

1. Zakaj se je Mestna volilna komisija odločila drugače, kot preostalih 10 občin? 

 

Mestna volilna komisija Mestne občine Ljubljana (MVK) je v skladu s 105. členom Zakona o 

lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08; ZLV) s Sklepom o razpisu nadomestnih 

volitev župana Mestne občine Ljubljana (sklep) z dne 3. januarja 2012, razpisala nadomestne volitve 

župana Mestne občine Ljubljana, saj je županu Zoranu Jankoviću, s potrditvijo mandata poslanca 

Državnega zbora Republike Slovenije, prenehal mandat župana dne 21. decembra 2011.  

 

Sklep o razpisu nadomestnih volitev župana MOL je bil objavljen v Uradnem listu RS v petek, 6. 

januarja 2012 in v njem je Mestna volilna komisija (MVK) določila, da se za dan glasovanja določi 

nedelja 25. marca 2012. Dan za izvedbo glasovanja je v skladu s 27. členom ZLV, saj od dneva 

razpisa, do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 in manj kot 60 dni. Za primerjavo, redne 

lokalne volitve je potrebno razpisati najmanj 135 dni pred dnem glasovanja. 

 

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (SVLR) in Državna volilna komisija  

(DVK), sta izdali priporočilo glede datuma prvega kroga nadomestnih volitev župana, ne da bi se prej 

posvetovali z občinami glede tega vprašanja. Po ocenah, bo na nadomestnih volitvah županov v RS 

sodelovalo 295.000 volivcev, od tega več kot 3/4 v MOL, to je 225.000 volivcev.  

 

Priporočilo SVLR in DVK temelji na najhitrejšem možnem datumu za izvedbo volitev, kar pa je 

sporno z vidika primerljivosti občin, glede na njihovo velikost in število volivcev, ter s tem 

povezanega obsega dela in postopkov. Redne lokalne volitve morajo biti razpisane najmanj 135 dni 

pred dnevom volitev, predlog SVLR in DVK pa določa rok 64 dni, v katerem bi bilo potrebno izvesti 

volitve. S stališča MVK je ta rok prekratek. MVK je izbrala za dan glasovanja 25. marec, ko bo v 

ostalih občinah po Sloveniji potekal morebitni drugi krog nadomestnih volitev župana, ter tako vsaj 

delno upoštevala priporočila SVLR in DVK, navkljub dejstvu, da iz njihove strani ni bilo nobenega 

posvetovanja glede datuma izvedbe volitev.  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. V rebalansu proračuna 2012 je za izvedbo nadomestnih županskih volitev predvidenih 584 

tisoč evrov. Koliko manj sredstev bi bilo po oceni ustreznih strokovnih služb MOL treba 

nameniti za nadomestne volitve župana, če bi te potekale 11.3. ob predpostavki, da bo tistega 

dne potekal tudi referendum o družinskem zakonu? 

 

MVK ne more delovati na podlagi ocen in predpostavk, ampak deluje na podlagi pravnih aktov in 

dejstev ter iz izkušenj iz preteklih volitev. V času sprejemanja sklepa o razpisu nadomestnih volitev 

župana, ni bilo mogoče vedeti, kdaj bo potekal družinski referendum, saj tega ne vemo niti danes. 

Skupne volitve ali referendumi države in lokalnih skupnosti ne zmanjšujejo stroškov volitev, saj 

imata tako lokalna skupnost,  kot država, vsaka svoje obveznosti določene v različnih zakonih (Zakon 

o volitvah v državni zbor in Zakon o lokalnih volitvah. Dejstvo je, da volitve oziroma referendume 

izvajata dva ločena organa (MVK in DVK), na podlagi različnih zakonov, zato se stroški ne 

zmanjšujejo, ampak ostajajo na isti ravni. Ravno različne zakonske podlage so v preteklosti, leta 

2002, ob skupnih volitvah lokalnih organov in predsednika države, pripeljale do tega, da so morali 

biti člani volilnih odborov plačani tako s strani občin in kot tudi države, navkljub dejstvu, da 

predstavljajo enega večjih stroškov za izvedbo volitev. Različne določbe za oblikovanje volilnih 

odborov niti ne omogočajo tega, da bi bili volilni odbori v enaki sestavi. Opozoriti moramo tudi na 

dejstvo, da se meje občine in četrtnih skupnosti (lokalne volitve), ne ujemajo z mejami volilnih enot 

in okrajev (državne volitve). To je razlog, da volišča ne morejo biti poenotena. Ljubljana, kot 

največje mesto, je na državnem nivoju razdeljena na dve volilni enoti in 14 volilnih okrajev, na 

lokalni ravni pa na 17 četrtnih skupnosti. Meje med vsemi pa se tako prepletajo, da sta v eni četrtni 

skupnosti dve volilni enoti več volilnih okrajev. Govorice, da bi skupna izvedba volitev pocenila 

volitve ne drži na lokalni ravni.  

  

3. Ali so predstavniki mestne volilne komisije pripravljeni ponovno razmisliti o spremembi 

datuma nadomestnih volitev, v kolikor bo mandatar za sestavo nove slovenske vlade imenovan 

do 11.2.2012? 

 

Odločitev MVK glede spremembe datuma volitev ne more in ne sme biti spremenjena. Pri volilnih 

opravilih se štejeta dve vrsti rokov. Roki, ki tečejo od dneva razpisa volitev naprej in roki, ki tečejo 

od dneva glasovanja nazaj. Tako morajo biti npr. pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih 

mest, razpisani 60 dni pred dnem glasovanja, transakcijski računi organizatorjev volilne kampanje  

morajo biti odprti do 9. februarja 2012. Poleg tega, kar je najpomembnejše, je rok za vložitev 

kandidatur  29. februar, ki bi se s spremembo datuma ustrezno skrajšal in samo mislimo si lahko, kaj 

bi taka sprememba povzročila. Iz navedenega je razvidno, da sprememba datuma volitev ni mogoča, 

saj v skladu s sprejetim sklepom že potekajo volilna opravila. V MVK ne vidimo povezave med 

imenovanjem mandatarja Vlade RS in nadomestnimi volitvami župana. 

  

Odločitev MVK je bila sprejeta skladno z veljavno zakonodajo ter v skladu z načelom racionalnega 

upravljanja z javnim denarjem tako kot pri izvedbi vseh lokalnih volitev do sedaj. 

 

S spoštovanjem, 

 

 PREDSEDNICA 

MESTNE VOLILNE KOMISIJE 

Breda RAZDEVŠEK 

 

 

 

        

 

 

 


