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POVZETEK
Parlament je inštitucija, ki v sodobnih demokratičnih drţavah predstavlja temelj
demokracije, preko katerega drţavljani na neposrednih volitvah izvajajo svojo moč in
voljo v drţavi. Po osamosvojitvi Republike Slovenije leta 1991, je bil oblikovan povsem
nov celotni drţavni instrument, pri čemer je bila vsaj na področju urejanja
parlamentarnih volitev, kot zgled uporabljena ureditev v Zvezni republiki Nemčiji.
V prvem delu diplomske naloge so predstavljene volitve in volilni sistemi splošno, v
nadaljevanju pa parlamentarne volitve v R Sloveniji in ZR Nemčiji ter njuno primerjavo.
Ključne besede: terminološki geslovnik, demokracija, parlamentarne volitve, volilna
pravica, volilni sistem, drţavni zbor, zvezni zbor.
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SUMMARY
COMPARISON OF PARLIAMENTARY ELECTIONS IN SLOVENIA AND
GERMANY WITH LANGUAGE AND LEGAL ASPECTS
Parliament is an institution, which in modern democratic countries presents a foundation
of democracy, where the citizens through a direct election exercise their power and will.
After the independence of the Republic of Slovenia in 1991, completely new state
instrument was formed, in which at least in scope of organisation of parliamentary
election Federal Republic of Germany was followed as a model.
In the first part of diploma paper the elections and electoral systems in general are
presented, which is followed by parliamentary elections in Republic of Slovenia and
Federal Republic of Germany and comparison of both.
Key words: glossary of terminology, democracy, parliamentary election, voting right,
electoral system, national assembly, federal assembly
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UVOD

V demokratičnih druţbah so volitve način, s katerim drţavljani izrazijo svojo voljo in s
tem izberejo predstavnike, ki jih bodo zastopali v predstavniškem telesu oziroma
parlamentu. Pomembno vlogo pri tem ima volilni sistem, ki ga drţava uporablja, in kako
se glasovi volivcev spremenijo v predstavniške sedeţe oziroma kako poteka razdelitev
mandatov. To je le del, volilnega sistema, v širšem pojmovanju pa zajema volilni sistem
določanje volilnih organov in enot, glasovanje na voliščih, kandidatne liste, ugotavljanje
volilnih izidov ter varstvo in zagotavljanje volilne pravice (povzeto po: Paradiţnik Lucija,
2005).
»Ugledni nemški profesor dr. Max Kaase, ki je strokovnjak na področju proučevanja in
raziskovanja volilnih sistemov in procesov poudarja, da ima odločitev za določeni volilni
sistem izredno velik politični in druţbeni pomen. Volilni sistem v drţavi mora predstavljati
kompromise med različnimi interesi političnih strank. Za drţavo je resno in pomembno
vprašanje, kakšen volilni sistem izbrati, da bo omogočil čim večji vpliv drţavljanov na
izbor predstavnikov, ki jih bodo zastopali v parlamentu, po drugi strani pa, da bo v drţavi
zagotavljal politično stabilnost« (Paradiţnik Lucija, 2005).
Primerjava parlamentarnih volitev v Sloveniji in Nemčiji s pravnega in jezikovnega vidika,
je tema diplomske naloge, ki sem ko podrobneje proučila, predvsem pa s področja
primerjave izrazov v nemškem in slovenskem jeziku. Ne glede na to, da se je R Slovenija
ob pisanju prve ustave leta 1991 v veliki meri naslanjala in zgledovala po ustavi ZR
Nemčije, kar se tiče ureditev volitev,
naletimo na posamezne razlike oziroma
odstopanja, ki sem jih predstavila v diplomski nalogi.
V osrednjem delu diplomske naloge so najprej predstavljeni volitve in volilni sistemi na
splošno, nato posebej potek parlamentarnih volitev v Sloveniji in Nemčiji. V zaključnem
delu sledi primerjava obeh sistemov parlamentarnih volitev in predstavitev ugotovitev ter
posebnosti. Pomemben del raziskovalnega dela je namenjen razlagi in primerjavi
strokovnih izrazov s področja delovanja parlamenta in parlamentarnih volitev v obeh
drţavah. Gre za t.i. parlamentarni jezik, katerega izrazi so zbrani iz preučevanih nemških
in slovenskih virov.
To je strokovni jezik, ki se je razvijal skozi zgodovino vzporedno s sistemom obeh
parlamentov in se nanaša na njegova različna delovna področja, kot so naloge in pravice
poslancev, naloge in pristojnosti parlamentarnih organov in odborov, sprejemanje
zakonov in proračuna ter volitve. Jezikovni del diplomske naloge je osredotočen na
primerjavo parlamentarnih volitev, medtem ko so ostala področja lahko teme ločenih
raziskav. Posebnosti nemškega in slovenskega parlamentarnega jezika so zbrane v
slovarju poimenovanj, ki je primeren za hiter pregled in laţje razumevanje poteka dela
obeh parlamentov na področju priprave in izvedbe volitev.
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Hipoteze, ki sem jih preverjala:
1. Načela volilnih sistemov v obeh drţavah, zagotavljajo pogoje za demokratične
volitve v oba parlamenta: tako naš Drţavni zbor kot tudi nemški Bundestag.
2. Sistem delitve mandatov v proporcionalnem sistemu bistveno vpliva na število
poslancev v Drţavnem zboru.
3. Vsesplošno zastavljena hipoteza je, da volilni sistemi drţav vsebujejo podobnosti
in razlike, njihovi učinki v drţavah pa so specifični, pa čeprav gre za enak volilni
sistem.
Namen diplomskega dela je preučiti in primerjati parlamentarne volitve pri nas in v
Nemčiji.
Cilj diplomske naloge je s pomočjo predstavitve parlamentarnih volitev na splošno, ter na
primeru obeh drţav potrditi zastavljene hipoteze in opraviti terminološko primerjavo
tega področja javne uprave.
V diplomski nalogi sem uporabila deskriptivno in komparativno metodo. Podatke sem
iskala preko spletnega omreţja in knjiţnih virov. Zbrala sem jih s pomočjo analize
primarnih virov, kot so Zakon o volitvah v Drţavni zbor, Poročevalec Drţavnega sveta
RS, zbornik referatov DZ RS in drugi zakoni, Ustava RS, speltne strani Drţavnega zbora
RS in nemškega Bundestaga, ter sekundarnih virov, kot so strokovni članki domačih in
tujih avtorjev in spletne srani z navedenimi izvidi parlementarnih volitev v obeh drţavah.
Za potrebe primerjave in raziskave jezikovnega dela sem skozi nalogo uporabljala
obojestranske prevode, katere sem dobila s pomočjo spletnih strani in knjiţnih slovarjev.
Pri jezikovni primerjavi sem največkrat imela teţave s iskanjem prevodov posameznih
nemških strokovnih izrazov, ker so različni slovarji podali več različnih rezultatov.
Ponavadi sem izbrala tistega, ki je bil v slovarjih najpogosteje ponujen ali za katerega je
zadetek na spletu bil najvišji.
Nemški izrazi so navedeni v oklepaju s poševno pisavo poleg slovenskega besedila: npr.
samostalniki (ponekod tudi s pridevnikom) brez člena v prvem sklonu ednine ali mnoţine,
odvisno od oblike v besedilu in glagoli v nedoločniku. Izraze, ki sem jih primerjala v
sklopu proučevane strokovne teme, sem na koncu diplomske naloge zbrala v slovarju
poimenovanj, v katerem so samostalniki v nemškem jeziku zapisani z določenim členom
za samostalnikom v oklepaju pa s končnico v obliki rodilnika in mnoţini, če se le-ta
uporablja. Prav tako sem primerjala pomen in prevode glagolov, ki so v slovarju
poimenovanj zapisani v nedoločniku, sledita mu obliki v nesestavljenem in sestavljenem
pretekliku. Pri iskanju pomena določenih strokovnih izrazov, sem ponekod opazila razlike
pri uporabi v Avstriji oz. Nemčiji in nanj opozorila.
Diplomska naloga je sestavljena iz 4 poglavij. V uvodu je predstavljena tema, opredeljen
je cilj in namen naloge in predstavljena metoda raziskovanja. V prvem poglavju sem
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predstavila volitve, volilne sisteme in volilno pravico na splošno. V drugem poglavju sem
predstavila podrobneje volitve v Sloveniji, zgodovino in volitve v drţavni zbor. V tretjem
poglavju sem predstavila volitve v Nemčiji, razvoj volilnega sistema, volilno pravico in
volitve v Bundestag. V zadnjem četrtem poglavju pa sem predstavila primerjavo volitev v
Bundestag v Nemčiji in v drţavni zbor v Sloveniji.
V zaključku so povzeta spoznanja in stališča glede zastavljenih hipotez ter ugotovitve
primerjave jezikovnega dela raziskave.
V prilogi je terminološki geslovnik parlamentarnega jezika s poudarkom na
parlamentarnih volitvahv pri nas in v Nemčiji in je sestavljen iz nemško-slovenskega in
slovensko-nemškega dela.
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2

VOLITVE IN VOLILNI SISTEMI

Volitve (Wahlen) so v sodobnem pojmovanju demokracije (Demokratie) eden
najpomembnejših izrazov ljudske suverenosti in osnovni pogoj za demokratično
oblikovanje najpomembnejših organov, zlasti predstavniškega telesa, kot tudi nujni
pogoj za vzpostavitev in ohranitev sodobne pravne drţave (Rechtsstaat). Z volitvami
volivci (Wähler) podelijo članom parlamenta mandat (Mandat), da odločajo v njihovem
imenu o najpomembnejših druţbenih vprašanjih.
Volilni sistem (Wahlsystem) oz. volilni postopek (Wahlverfahren) je mogoče v najširšem
pomenu opredeliti kot vsoto vseh pravic in obveznosti ter ukrepov in postopkov,
določenih s predpisi neke drţave, ki se nanašajo na volitve (DZ, 2011).

2.1. ZNAČILNOSTI IN POMEN
V širšem pomenu je volilni sistem moţno opredeliti, kot vsoto vseh pravic (ena
poglavitnih je volilna pravica (Wahlrecht), obveznosti ter ukrepov in postopkov, kateri so
odkrepljeni s predpisi drţave, ki se nanašajo na volitve v drţavi. To je določitev volilnih
enot in volilnih organov (Festlegung der Wahlorgane), kandidiranje kandidatov
(Wahlbewerber) in potrjevanje list kandidatov (Wahlbewerberlisten), glasovanje na
voliščih (Abstimmung in Wahllokalen), ugotavljanje volilnih rezultatov (Feststellung der
Wahlergebnisse), razdelitev mandatov (Verteilung der Mandate) in varstvo volilne
pravice (Schutz des Wahlrechts) (Rupnik, 1994 str. 119). Volilni sistem v oţjem pomenu
pa pomeni sistem razdelitve mandatov to je poslanskih sedeţev (Verteilung der
Abgeordnetensitze) v parlamentu (DZ, 2011).
Najpomembnejši in poglavitni element volilnega sistema je volilna pravica , katera je ena
izmed temeljnih političnih pravic vsakega drţavljana (Staatsbürger). Volilna pravica
vsakemu polnoletnemu drţavljanu (volljähriger Bürger), kateremu ni bila odvzeta
poslovna sposobnost, zagotavlja, da lahko voli oz. na volitvah izrazi svojo voljo ne glede
na razredno, narodno, rasno, ekonomsko ali drugo pripadnost. Volilni sistem sestavljajo
tudi določbe (Bestimmungen) o organizaciji volitev (Wahlorganisation) in volilnem
postopku, prav tako pa tudi volilni tehniki, predpisana so dejanja, katera morajo
udeleţenci volitev (Wahlbeteiligte) opraviti po natanko določenemu načinu. Omenila bi
tudi posebej pomemben element sistema to je varstvo volilne pravice, ki nam omogoča
svobodno in nemoteno izvrševanje te pravice.

2.2. NAČELA VOLILNEGA SISTEMA
Med razvojem demokratične druţbe so se razvila načela (Grundsätze), za katera lahko
rečemo, da so pogoj za demokratične volitve (Voraussetzung für demokratische Wahlen)
in tako tudi za moderno demokracijo.
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2.2.1. SPLOŠNA IN ENAKA VOLILNA PRAVICA
Splošna volilna pravica (allgemeines Wahlrecht) je pravica vsakega drţavljana, da voli
(wählen) ne glede na razredno, narodnostno, rasno, ekonomsko, versko ali drugo
pripadnost (Zugehörigkeit). V skladu z načelom splošne volilne pravice so izključeni oz.
začasno omejeni pri izvrševanju te pravice le tisti, ki zaradi duševne bolezni ali mladosti
ne morajo glasovati (povzeto po Grad, Lukšič, Zagorc, Študija izvedljivosti Ustavno
pravni in politološki vidiki uvajanja e-volitev v RS 2001).
Volilna pravica obsega pravico voliti (Recht zu wählen) - aktivna volilna pravica
(aktives Wahlrecht), kot tudi pravico biti voljen (Recht gewählt zu werden) - pasivna
volilna pravica (passives Wahlrecht).
Enaka volilna pravica (gleiches Wahlrecht), se nanaša na aktivno volilno pravico in
pomeni, da ima glas volilca (Wählerstimme) enako vrednost, da ima pri volitvah v
predstavniško telo (Volksvertretung) vsak volivec samo en glas in da njegov glas nima
prednosti pred drugimi volivci (Vorrang vor anderen Wählern).
Enaka volilna pravica pomeni izraz in potrditev ustavnega načela enakosti
(Gleichheitssatz) v pravicah in dolţnostih, ter enakost pred zakonom (Gleichheit vor dem
Gesetz). Kljub formalni enakosti pa obstajajo bolj ali manj prikrite kršitve (Verletzungen)
načela enakosti. Primer kršitve načela enakosti je uporaba tako imenovane volilne
geometrije, kar pomeni namerno prikrojevanje velikosti in oblike volilnih enot
(Wahlkreise) tako, da dejanski volilni rezultat ne odraţa števila, dejanske volje in
razpoloţenja volivcev (Grad, Lukšič, Zagorc, Študija izvedljivosti Ustavno pravni in
politološki vidiki uvajanja e-volitev v RS 2001).
2.2.2. NEPOSREDNA IN POSREDNA VOLILNA PRAVICA
Poznamo posredne in neposredne volitve (mittelbare und unmittelbare Wahlen), ali pa
kombinirane oziroma sta oba načina volitev kombinirana. Neposredne volitve
(Direktwahlen) so, kadar volivci sami glasujejo za člane predstavniškega telesa. Pri
posrednih volitvah pa si lahko volivci za izvolitev izberejo posebne volilne moţe (elekotrji)
(Wahlmänner) ali pa tudi volilno telo (kolegij) (Wahlmännergremium), kateri potem
izvolijo člane predstavniškega telesa (Mitglieder der Volksvertretung).
V začetku so prevladovale posredne volitve v novejšem času, v času demokracije pa so
popolnoma prevladale neposredne volitve, kar pomeni, da so neposredne volitve značilne
za demokratične drţave, saj omogočajo volivcu neposreden izbor oziroma vpliv na izbor
njegovih predstavnikov v parlamentu. Tako so volitve predstavniških teles praviloma
neposredne, posredne pa so pogosto volitve drugih drţavnih organov (Staatsorgane)
npr. predstavnika drţave (Staatspräsident) ali pa drugega doma parlamenta (zweite
Kammer) (povzeto po: Grad, Lukšič, Zagorc, Študija izvedljivosti Ustavno – pravni in
politološki vidiki uvajanja e- volitev v RS 2001, str. 13).
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Svobodna volilna pravica in tajnost glasovanja
Svobodna volilna pravica (freies Wahlrecht) pomeni, da lahko volivci svobodno
izbirajo (frei wählen) med predlaganimi kandidati (unter den vorgeschlagenen
Kandidaten) na volitvah (bei Wahlen). Obsega pravico vsakega volivca, da svojo volilno
pravico uveljavi (Wahlrecht durchsetzen) ali ne.
Tajnost glasovanja (Abstimmungsgeheimnis), predstavlja enega izmed temeljnih
pogojev za uresničevanje svobode volitev. Pomeni nepogrešljiv element politične
demokracije. Tajnost glasovanja ima prednost pred javnim glasovanjem (öffentliche
Abstimmung), ker omogoča volivcu svobodo izbire (Wahlfreiheit), saj tako nihče ne more
nanj izvajati pritiska (Druck ausüben) za koga naj se glasuje (Stimme abgeben), niti ga
ne more klicati na odgovornost (zur Rechenschaft ziehen). Tajnost glasovanja
predstavlja občutljivo vprašanje povsod po svetu in zahteva posebno skrb, da volivec pri
glasovanju (beim Wählen) ni opazovan ali moten.

2.3. VOLILNI SISTEMI
2.3.1. SPLOŠNO
Volilni sistem v oţjem pomenu je ključnega pomena za sestavo in način delovanja
parlamenta (Arbeitsweise des Parlaments) in za politično ţivljenje v drţavi (Staat)
nasploh. Volilni sistem naj bi bil tak, da bi zagotavljal čim večji vpliv volivcev (Einfluss der
Wähler) na personalno sestavo parlamenta (personale Zusammensetzung des
Parlaments), ustrezno predstavljanje različnih političnih interesov v parlamentu
(Vertretung verschiedener politischer Interessen), pa tudi stabilnost parlamenta in oblasti
nasploh. V praksi pa je ta načela izredno teţko enakopravno upoštevati, ker si med seboj
delno nasprotujejo in jih je zato zelo teţko oziroma skoraj nemogoče zdruţiti.
Doslednejše upoštevanje enega načela običajno pomeni manj dosledno upoštevanje ali
celo neupoštevanje drugega načela. Zaradi tega doslej ni znan sistem, ki bi v praksi
enakopravno ustrezal vsem trem načelom, temveč se volilni sistemi bolj ali manj opirajo
na nekatera načela, druga pa upoštevajo v manjši meri ali pa jih sploh ne. Odločitev za
takšen ali drugačen volilni sistem je zato odvisna od politične odločitve, od ocene torej,
katera od omenjenih vrednot je v konkretni druţbi pomembnejša (Grad F.,2004. str.
31).
V dosedanjem razvoju volilnih sistemov sta se v svetu uveljavila zlasti dva temeljna
sistema razdelitve mandatov – večinski (Mehrheitssystem) in proporcionalni sistem
(Proportionalsystem). Oba sistema (v svojih najbolj čistih rešitvah) predstavljata dva
skrajna pola lestvice, ki pa pozna med njima tudi vrsto različnih rešitev, ki se pribliţujejo
enemu ali drugemu sistemu. Noben volilni sistem pa ne zagotavlja popolne
sorazmernosti razdelitve sedeţev (Verhältnismäßigkeit der Sitzverteilung) dobljenim
volilnim glasovom, temveč se ne glede na stopnjo proporcionalnosti pri preračunavanju
glasov v sedeţe (Umrechnung von Stimmen in Sitze) večinoma nagibajo k teţnji po
zmanjševanju strank v parlamentu (Verringerung der Anzahl der Parteien im Parlament).
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Spočetka se pri volitvah v predstavniško telo sploh ni zastavljalo vprašanje večinske
(Mehrheitsvertretung) ali sorazmerne zastopanosti (verhältnismäßige Vertretung)
političnih interesov oziroma političnih strank v parlamentu, temveč se je o kandidatih na
volitvah odločalo po večinskem načelu. Izvoljen je bil oziroma so bili izvoljeni tisti
kandidati, ki so dobili največ glasov (die meisten Stimmen erhalten), torej največjo
podporo volivcev (die größte Unterstützung bei Wählern) v volilni enoti. Drugi kandidati
pač niso izvoljeni - kar je seveda pomenilo, da volivci, ki so volili zanje niso imeli svojih
predstavnikov v parlamentu (Vertreter im Parlament), temveč so tudi njih predstavljali
poslanci (Abgeordnete), za katere so glasovali drugi volivci.
To seveda velja za posamično volilno enoto in bi veljalo za celotno drţavo, če bi bila vsa
drţava ena sama volilna enota. Ker pa je bila drţava praviloma razdeljena na več volilnih
enot in ker navadno kandidati ene stranke niso zmagali (gewinnen) prav v vseh volilnih
enotah, ker podpora volivcev navadno ni popolnoma enakomerno razdeljena po vsej
drţavi, pa je bila tudi v tem sistemu zagotovljena večja ali manjša stopnja sorazmernosti
zastopanosti v parlamentu. Seveda je bila odvisna ravno od razporejenosti volilne
podpore (Wahl-Unterstützung) različnim strankam po volilnih enotah. To je sicer veljalo v
celoti za volitve, kjer se je v volilnih enotah, v katerih se je volilo po več predstavnikov,
kar je oteţevalo takšno sorazmernost, saj je povečalo moţnost, da je najmočnejša
stranka dobi (die stärkste Partei) vse poslanske sedeţe (alle Abgeordneten Sitze
bekommen). Kot rečeno, pa je bila stopnja sorazmernosti v sistemu večinskega
odločanja odvisna predvsem od tega, kako je bila volilna podpora posameznim strankam
razporejena po volilnih enotah. Zato se je lahko zgodilo, da je ostala brez poslanskih
mest tudi sorazmerno močna politična stranka, katere volilna podpora je bila tako
enakomerno razporejena (gleichmäßig verteilen) po volilnih enotah, da so njeni kandidati
povsod dobili znatno število glasov, nikjer pa zmagali.
Ţe proti koncu 19. stoletja pa se je začel sistem večinskega odločanja
(Mehrheitsentscheidung) o kandidatih vse bolj kritizirati in začela se je uveljavljati ideja o
tem, da mora volilni sistem tudi politični manjšini (Minderheit) omogočiti (ermöglichen)
oziroma zagotoviti zastopstvo v parlamentu (Vertretung im Parlament). To je bilo seveda
moţno doseči samo v primeru, da se volilne enote povečajo tako, da se v njih voli po več
predstavnikov. Če se namreč voli en sam, se njegov sedeţ lahko dodeli samo večini
(Mehrheit) ali pa manjšini, ni pa ga mogoče deliti. Sprva so se pojavljale le zahteve po
varstvu manjšine pred večino, kasneje pa vse bolj zahteve, da je treba ne samo
omogočati tudi manjšini, da pride do zastopstva v parlamentu, temveč mora biti volilni
sistem tak, da vsem političnim strankam omogoči zastopanost v parlamentu in sicer v
sorazmerju z njihovimi volilnimi rezultati, torej sorazmerno z deleţem glasov
(proportional zum Stimmenanteil), ki so ga dobili na volitvah, v primerjavi z dodanimi
glasovi na volitvah. Ideja o sorazmerni zastopanosti (Proportionalvertretung) se je začela
hitro uveljavljati, zlasti na evropski celini, kjer je kmalu prevladala v večini drţav. Pač pa
večinski volilni sistem še sedaj prevladuje v tako imenovanih anglosaških deţelah, najbolj
dosledno v Veliki Britaniji in v ZDA, čeprav se zlasti v Veliki Britaniji pogosto pojavljajo
zahteve po takšni ali drugačni obliki proporcionalnega volilnega sistema. Na drugi strani
pa je tudi proporcionalni sistem pokazal mnoge slabosti (Schwächen), zlasti v svoji
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dosledni obliki (Gestaltung), zato so tudi v nekaterih drţavah s takim volilnim sistemom
začeli razmišljati o potrebnih spremembah (n. pr. V Italiji) (F. Grad; 2004, str. 56).
Slika 1: Shema volilnih sistemov

Vir: Reynolds, Reilly in Ellis, 2005

2.3.2. VEČINSKI VOLILNI SISTEM
»Za večinske sisteme razdelitve mandatov, ko volivec glasuje o toliko kandidatih
oziroma listah kandidatov (Kandidatenlisten), kolikor se v volilni enoti voli predstavnikov,
je značilno da se o kandidatih na volitvah odloča z večino glasov (Stimmenmehrheit).
Znani sta dve temeljni obliki večinskega sistema. Večina je lahko absolutna (absolute
Mehrheit), t.j. nadpolovična, ali pa relativna (relative Mehrheit). V prvem primeru je
izvoljen tisti kandidat, ki je dobil več kot polovico glasov volivcev, v drugem primeru pa
tisti kandidat, ki je dobil več glasov od drugih kandidatov. Absolutna večina lahko
povzroči ponavljanje glasovanja (Wiederholung der Abstimmung), medtem ko je glavna
pomanjkljivost relativne večine, da lahko izvoljeni poslanec (gewählter Abgeordneter)
predstavlja samo manjšino volilnega telesa (Minderheit des Wahlkörpers). Sistem
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absolutne večine uporabljajo v Franciji, sistem relativne večine pa v Veliki Britaniji, ZDA
in še v nekaterih drugih drţavah z anglosaško politično tradicijo. V širšem pomenu lahko
v večinski sistem uvrstimo tudi tako imenovano alternativno glasovanje (alternative
Abstimmung), ki temelji na prednostnem glasovanju, izvoljen pa je tisti kandidat, ki je na
ta način dobil večinsko podporo volilnega telesa. Ta sistem je dokaj zapleten, zato ga v
praksi skorajda ne uporabljajo (F.Grad;2004 str. 57).
Sistem absolutne večine
Pri sistemu absolutne večine sta uveljavljena predvsem dva tipa, dvokroţni sistem
(System mit zwei Wahlgängen) in sistem dodatnega glasu (zusätzliche Stimme).

Dvokroţni sistem
Če v prvem krogu (im ersten Wahlgang) nihče od kandidatov ne dobi absolutne večine,
se v drugi krog (zweiter Wahlgang) ponavadi uvrstita prvo- in drugouvrščeni kandidat.
Izjema so volitve v Franciji, kjer je za uvrstitev v drugi krog potreben 12,5 odstotni deleţ
glasov vseh volivcev. Drugi krog (Stichwahl) se praviloma zgodi v tednu ali dveh po
prvem. Če pa je kateri od kandidatov ţe v prvem krogu dobil absolutno podporo
volivcev, drugi krog ni potreben. Tak sistem se uporablja na predsedniških
(Präsidentschaftswahlen) in drţavnozborskih volitvah (Parlamentswahlen) v Franciji,
nekdanjih francoskih kolonijah in v posameznih delih nekdanje Sovjetske zveze.

Sistem dodatnega glasu
Pri sistemu dodatnega glasu (zusätzliche Stimme) volivec kandidate razvršča po svojem
izboru. Če nihče od kandidatov ne dobi absolutne večine, se v 'navidezni' drugi krog
uvrstita prvo- in drugouvrščeni kandidat (erst- und zweitplatzierter Kandidat), postopek
razdelitve glasov (Stimmenverteilung) pa je takšen, da se porazdelijo glasovnice
(Stimmzettel verteilen) preostalih kandidatov med kandidata glede na njuno mesto na
teh glasovnicah. Ta sistem se večinoma uporablja pri volitvah v poddrţavnih strukturah.
Edini primer na drţavni ravni so bile predsedniške volitve v Šri Lanki.
Sistem relativne večine
Pri sistemu relativne večine poznamo dva tipa. Razlikujeta se po številu izvoljenih
kandidatov.

Sistem prvi pred vsemi
Sistem prvi pred vsemi (first-past-the-post) se uporablja za izvolitev enega predstavnika
volilne enote (Wahlkreisvertreter). Uporabljajo ga na predsedniških volitvah v ZDA,
parlamentarnih volitvah v Veliki Britaniji, Kanadi, Indiji in v večini bivših kolonij
britanskega imperija. Izvoljen je tisti kandidat, ki dobi največ glasov v enoti, pri tem pa
ni potrebno, da osvoji večino glasov. To je potrebno samo v primeru, da na volitvah
nastopata samo dva kandidata. Če je denimo v volilni enoti bilo oddanih 10.000 veljavnih
glasovnic (gültige Stimmzettel abgeben), in sicer tako, da je kandidat A dobil 4500
glasov, B 3000 in C 2500, je po tem sistemu izvoljen kandidat A, čeprav imata druga dva
kandidata skupaj več glasov, kar pomeni, da je večina volivcev glasovala proti kandidatu
A (Grad, 2004, str. 57).
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Glasovi za skupino
Naslednji tip sistema relativne večine je znan kot sistem glasovi za skupino (block vote).
Uporablja se v volilnih enotah, kjer volijo več kot enega poslanca. Izvoljeni so tisti
kandidati, ki so se uvrstili (sich platzieren) na mesta višje od števila mandatov v volilni
enoti. Če je, na primer, v neki volilni enoti potrebno izvoliti osem kandidatov, so izvoljeni
tisti, ki so na lestvici prejetih glasov uvrščeni do vključno osmega mesta. Ta sistem se
uporablja v nekaterih delih Azije in na Bliţnjem vzhodu. Obstaja še variacija tega
sistema. Namesto za posameznega kandidata volivci glasujejo za listo kandidatov (party
block system). V praksi lahko to pomeni, da ena stranka dobi vse glasove (Veršič, 2002).
Ta variacija se uporablja v Singapurju.
Alternativno glasovanje
Poseben primer večinskega sistema je alternativno glasovanje, ki sicer temelji na sistemu
absolutne večine, vendar ne zahteva drugega kroga glasovanja. Volivec poleg izbranega
kandidata označi (den gewählten Kandidaten ankreuzen) še vrstni red (Reihenfolge)
ostalih kandidatov. Če nobeden od kandidatov ne dobi potrebne večine (erforderliche
Mehrheit bekommen), se izloči (ausscheiden) kandidat, ki je dobil najmanj glasov,
njegovi glasovi pa se dodelijo ostalim kandidatom glede na njihovo razvrstitev na
glasovnicah. Postopek se ponavlja, dokler eden od kandidatov ne dobi potrebne večine.
Takšen sistem se uporablja v Avstraliji, Papui Novi Gvineji in na Fidţiju ter na
predsedniških volitvah na Irskem.
2.3.3. PROPORCIONALNI
PREDSTAVNIŠTVA

SISTEM

ALI

SISTEM

SORAZMERNEGA

Proporcionalni sistem je glavni tekmec večinskemu sistemu. Uporabljajo ga skoraj vse
drţave Zahodne Evrope, razen Francije in Velike Britanije, sprejela pa ga je tudi večina
novo nastalih demokratičnih drţav. Ta sistem izhaja iz načela, da morejo dodeljeni
predstavniški mandati ustrezati dobljenim glasovom na volitvah. Mandati morajo biti
razdeljeni med kandidate oziroma liste kandidatov tako, da so sorazmerni s podporo, ki
jim jo dajo posamezne skupine volivcev na volitvah, kar naj bi tudi zagotavljalo, da so
različni politični interesi oziroma stranke, ki jih predstavljajo, ustrezno predstavljeni v
parlamentu (im Parlament vertreten). Kot poudarjajo zagovorniki proporcionalnega
sistema, bi moral volilni sistem zagotoviti takšno sestavo parlamenta, v kateri bi bila
zrcalna podoba politične strukture (Spiegelbild der politischen Struktur).
Od tu dalje se načini, kako to doseči, med seboj precej razlikujejo. Skupno jim je le da se
ne morejo izogniti različnim bolj ali manj zapletenim matematičnim formulam. To velja
zlasti za proporcionalni sistem, v katerem se glasuje na podlagi list kandidatov, in se
običajno istoveti s pojmom proporcionalni sistem (Grad, 2004, str. 46).
Proporcionalni sistem delimo na dve osnovni obliki: glasovanje o kandidatnih listah
(Abstimmung über die Kandidatenlisten) in sistem enega prenosljivega glasu (System
der übertragbaren Einzelstimmgebung).
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Glasovanje o kandatnih listah:
Harejev količnik je ena najenostavnejših oblik proporcionalnega sistema (izračuna)
delitve mandatov (Berechnung der Sitzverteilung) po sistemu (enostavnih) volilnih
količnikov (Wahlquotienten).
Harejev količnik (der Hare Quotient) je število glasov, ki je potrebno za izvolitev enega
poslanca v volilni enoti, izračuna se tako da se vsota vseh oddanih glasov v volilni enoti
deli s (dividieren durch) številom poslancev, ki se volijo v volilni enoti. Ta sistem bi bil
dokaj enostaven in natančen, če bi se glasovi volivcev razdelili točno po volilnih
količnikih, kar pa je v praksi popolnoma nemogoče. Liste dobijo na volitvah deleţe
glasov, ki se razlikujejo od volilnega količnika, vse skupaj pa ne doseţejo toliko
količnikov, kolikor je sedeţev v volilni enoti.
Droopov in Imperiali količnik sta najbolj znana zmanjšana količnika. Droopov
količnik, po katerem se za izračun količnika vsota glasov deli s številom mandatov, ki jih
je treba razdeliti, plus ena (torej enostaven količnik plus ena), in količnik Imperiali, pri
katerem se enostavnemu količniku prišteje število dva.
d'Hondtov sistem in Sainte-Laguejev sistem D'Hondtov sistem (d´Hondt´sches
Auszählverfahren) omogoča bistveno večjo proporcionalnost delitve mandatov, ki se
pogosto uporablja, zlasti na celinski Evropi. Ponekod ga uporabljajo samega (Izrael,
Nizozemska), drugod pa v povezavi z Harejevim ali Droopovim količnikom (Slovenija).
Namesto volilnega količnika se pri tem sistemu izračuna absolutno število glasov, ki so
jih dobile posamezne liste kandidatov v volilni enoti . Število glasov vsake liste se deli
najprej z 1, nato z 2, 3 in naprej do števila mandatov, ki jih je potrebno razdeliti v volilni
enoti. Najvišji rezultati pomenijo osvojene sedeţe. Mandati se dodelijo tistim listam, ki
vsebujejo najvišja števila po vrstnem redu seštevka glasov (Grad, 2004, str. 62). V
petčlanski volilni enoti torej najvišjih pet rezultatov deljenja pomeni osvojene mandate.
Razdelitev mandatov v volilni enoti, kjer se volijo štirje poslanci, oddanih pa je bilo
25.000 veljavnih glasovnic.
Vsi glasovi v navedenem primeru se delijo s številkami od 1 do 4, števila se nato
razvrstijo po velikosti in prva štiri določijo, koliko mandatov dobi posamezna stranka.
Stranka A dobi dva mandata, stranki B in C pa vsaka po enega. Ta sistem favorizira večje
stranke. Veliko bolj proporcionalen izid lahko doseţemo s Sainte-Laguejevim sistemom,
ki ga uporabljajo v Skandinaviji. Pri tem sistemu se mandati razdelijo tako, da se število
dobljenih glasov vsake liste deli z 1, 2, 3, 5, 7 itd. Prednost tega sistema je, da zmanjša
prednost večjih strank. Za proporcionalni sistem delitve mandatov velja, da običajno
sedeţe v parlamentu dobi večje število strank, kar povzroča nestabilnost delovanja
parlamenta. Zaradi tega so ponekod uvedli prag za vstop v parlament, ki je lahko
določen na več načinov. Lahko je to število absolutno ali relativno, stranka pa ga mora
doseči, če ţeli sodelovati pri delitvi mandatov.
2.3.4. POLPROPORCIONALNI ALI MANJŠINSKI SISTEM
V to skupino spadajo sistemi, ki nimajo tipičnih značilnosti večinskega ali
proporcionalnega sistema. Čeprav teţijo k varstvu politične manjšine, le delno
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zagotavljajo sorazmernost pri delitvi sedeţev. Polproporcionalni sistemi so: sistem
omejenega glasovanja (System begrenzter Abstimmung), sistem enega neprenosljivega
glasu (System einer einfachen nicht-übertragbaren Stimme) in pomnoţeno glasovanje.
Sistem omejenega glasovanja
Pri tem sistemu se v volilni enoti voli več poslancev. Volivec sme glasovati samo za
določeno število kandidatov, ki pa je manjše od števila poslancev, ki se jih voli v volilni
enoti. Če se, na primer, v volilni enoti voli pet poslancev, ima volivec samo štiri ali tri
glasove. Prednost tega sistema je, da večina ne more dobiti vseh sedeţev v volilni enoti,
kar pomeni, da je rezervirano mesto za manjšino. Slabost tega sistema pa je, da ne
zagotavlja sorazmerne delitve mandatov, saj je delitev mandatov bolj ali manj ţe vnaprej
določena. Ta sistem uporabljajo v ZDA za lokalne volitve.
Sistem enega neprenosljivega glasu
Sistem enega neprenosljivega glasu se uporablja v več članskih volilnih enotah. Število
glasov je omejeno, in sicer na samo en glas, ne glede na število mandatov. Izvoljeni so
kandidati, ki so dobili največ glasov. Ta sistem ima več pomanjkljivosti. Volivec ima
omejeno izbiro, z vidika stranke pa je izbor kandidatov precej tvegan, saj lahko en
kandidat dobi preveč glasov, če pa kandidira več kandidatov, se lahko glasovi razpršijo
med njimi in nihče ne dobi potrebne podpore. Ta sistem se je uporabljal na Japonskem
do leta 1993, danes pa se uporablja v Jordaniji in na Vanuatuju.
Pomnoţeno glasovanje
Pri pomnoţenem ali kumuliranem glasovanju (kumulative Abstimmung) ima volivec na
voljo toliko glasov, kolikor se v volilni enoti voli poslancev, vendar sam odloči, koliko
glasov bo uporabil. Izid takšnih volitev (Wahlausgang) je negotov in nepredvidljiv ter ne
zagotavlja sorazmerne razdelitve mandatov (proportionelle Mandatsverteilung) med
politično večino in manjšino. V praksi se je ta sistem do leta 1980 uporabljal v zvezni
drţavi Illinois za volitve v spodnji dom.
2.3.5. MEŠANI SISTEM
V to skupino spadajo sistemi, ki uporabljajo kombinacijo proporcionalnega in večinskega
sistema. Volivec ima dva glasova, enega za listo kandidatov in enega za posameznega
kandidata.
Sistem mešanega članstva
Sistem mešanega članstva kombinira pozitivne lastnosti večinskega in proporcionalnega
sistema. Pri tem sistemu se drţava razdeli na enomandatne - manjše – volilne enote
(Einerwahlkreise) in večmandatne (večje, na primer, v Nemčiji so to zvezne deţele
volilne enote (Mehrmandatswahlkreise). Volivec glasuje tako, da enkrat glasuje za
enomandatno volilno enoto, drugič pa za večmandatno. Končna delitev mandatov v
parlamentu je proporcionalna. Tak kombiniran sistem omogoča, da volivec glasuje tako
za posamezne kandidate (Einzelkandidaten), kot za stranko (Partei). Slabost tega
sistema je, da je precej zapleten. Uporabljajo ga v Nemčiji, Mehiki, Novi Zelandiji,
nedavno pa so ga uvedli tudi na Škotskem in v Walesu.
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Paralelni sistem glasovanja
Paralelni sistem glasovanja (synchrone Abstimmung) uporablja tako proporcionalni
sistem kot tudi večinski sistem za enomandatne volilne enote. Del parlamenta je izvoljen
na podlagi proporcionalnega zastopstva, del pa na podlagi večinskega. Tak sistem
poznajo v Rusiji, kjer imajo kombinacijo strankarske kandidatne liste in sistema prvi pred
vsemi, na Tajvanu pa uporabljajo kombinacijo strankarske kandidatne liste in sistem
enega neprenosljivega glasu« (povzeto po N. Prendl,2006 str. 25. -28).
Tabela 1: Volilni sistemi za izvolitev predstavniških teles po svetu

Legenda:
PPV – Prvi pred vsemi
GZS – Glasovi za skupino
GZSZLK – Glasovi za skupino za listo kandidatov
AG – Alternativno glasovanje
DS – Dvokroţni sistem
GOKL – Glasovanje o kandidatnih listah
SEPG – Sistem enega prenosljivega glasu
SMČ – Sistem mešanega članstva
PSG – Paralelni sistem glasovanja
SENG – Sistem enega neprenosljivega glasu
SOG – sistem omejenega glasovanja

PPV
GZS
GZSZLK
AG
DS
GOKL
SEPG
SMČ
PSG
SENG
SOG

Afrika

Amerika

Azija

15
1
3
0
8
16
0
1
4
0
0

17
3
0
0
3
19
0
3
0
0
0

5
2
1
0
6
3
0
0
8
1
0

Vzhodna
Evropa
0
0
0
0
1
13
0
2
7
0
0

Skupaj
48
45
26
23
Opomba: Podatki veljajo za leto 2004.

Zahodna
Evropa
1
3
0
0
1
15
2
2
1
0
1

Oceanija

26

Vir: Reynolds, Reilly in Ellis, 2005

Slika 2: Volilni sistemi po svetu
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Skupaj

7
2
0
3
1
0
0
1
1
2
0

Bliţnji
Vzhod
2
4
0
0
2
4
0
0
0
1
0

17

13

198

47
15
4
3
22
70
2
9
21
4
1

Vir: Reynolds, Reilly in Ellis, 2005
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3

VOLITVE V SLOVENIJI

Po osamosvojitvi (Unabhängigkeit) leta 1991 je Slovenija sprejela novo ustavo
(Verfassung verabschieden) s katero je pridobila tudi novo drţavno ureditev
(Staatsordnung) in nov predstavniški organ (Vertretungsorgan) to je drţavni zbor
(Parlament). Drţavni svet (Nationalrat), ki predstavlja posebne druţbene interese pa
opravlja tud druge določene funkcije. Ustava tako določa temeljna načela volitev
drţavnega zbora in predsednika drţave (Staatspräsident), ne določa pa volitev drţavnega
sveta. Odločitev (Entscheidung) o volilnem sistemu je zelo pomembna in se sprejme z
dvotretjinsko podporo (Zweidrittelunterstützung) parlamenta. Na izbiro volilnega sistema
ima velik vpliv trenutna politična moč (Macht) v drţavi, rekli bi, da je izbira volilnega
sistema zmeraj politična odločitev (povzeto po: F. Grad, 2004, str. 199).
V Sloveniji se je po volitvah leta 1990 izbiralo med proporcionalnem sistemu
(Verhältniswahl) in kombiniranem sistemu (kombiniertes Wahlsystem). Večina v
parlamentu se je zavzemala za čist proporcionalni sistem (reines Verhältniswahlsystem),
nekateri pa so se zavzemali za prevzem proporcionalnega sistema s popravki večinskega
sistema. Tako se je izoblikovalo skupno stališče in sicer osnova novega volilnega sisetma
bi bil proporcionalni sistem, ki pa bi vseboval elemente večinskega sistema
(Mehrheitswahlsystem). Izhodišče je bilo zagotoviti povezanost volivcev in stabilnost
oblasti (Gewalt) v drţavi. Zakon o volitvah (Wahlgesetz) je bil sprejet šele leta 1992.
Prav tako so leta 1992 sprejeli Zakon o drţavnem svetu (Gesetz über den Staatsrat), v
katerem je podrobneje opredeljena organizacija drţavnega sveta in volitve v drţavni svet
(Staatsratswahlen) (povzeto po: Grad F., 2004 str. 100).
S sprejemom teh zakonov je bilo potrebno sprejeti še nekaj predpisov, kot na primer
predpis o evidenci volilne pravice in predpise o oblikovanju volilnih enota za volitve v
drţavni zbor in drţavni svet. Prav tako je bila predlagana zakonska ureditev (gesetzliche
Regelung) predvolilne kampanje (Wahlkampf) in financiranje (Parteienfinanzierung) ter
poloţaj strank. Leta 1995 so poslanci Socialdemokratske stranke Slovenije vloţili predlog
za spremembo (Änderungsantrag stellen) Zakona o volitvah v drţavni zbor. Predlagali so
spremembo sistema delitve mandatov in sicer povišanje volilnega praga (Erhöhung der
Wahlschwelle) na 5 odstotkov, mandati na drţavni ravni pa naj bi se delili glede na
celotno število glasov, ki jih je kandidatna lista dobila na volitvah in ne po ostankih
glasov kot do zdaj. Ta predlog je bil zavrnjen. Socialdemokratska stranka je leta 1996
ponovno poskušala uvesti spremembo in sicer uvedbo večinskega sistema z dodatno
večino, prav tako je s drţavnim svetom zahtevala referendum (Volksabstimmung), a sta
kasneje od tega odstopila.

3.1. SPREMEMBA VOLILNEGA SISTEMA V USTAVI
Referendum o volilnem sistemu, ki je bil izveden novembra leta 1996 ni prinesel zmage
nobenemu od predlogov. Je pa ustavno sodišče (Verfassungsgericht) skoraj 2 leti potem
sprejelo referendum oziroma odločilo, da je bil na referendumu sprejet predlog za
večinski sistem, kmalu je prišlo do sporov, ki so privedli do tega, da je volilni sistem
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določila ustava. Leta 2000 je skupina poslancev vloţila predlog za spremembo ustave za
določitev
proporcionalnega
sistema,
vendar
ga
je
ustavna
komisija
(Verfassungskommission) zavrnila (ablehnen). Kasneje je predlog za spremembo ustave
vloţila vlada (Regierung) z idejo o referendumu s katerim bi ljudstvo (Volk) samo
sprejelo Zakon o volilnem sistemu. Ker pa ustava tega ne omogoča je bil predlog
zavrnjen. Zaţivel pa je predlog za spremembo ustave (Verfassungsänderung), kateri je
bil sprejet po predpisanem ustavno revizijskem postopku, 25. julija 2000. Tako z
dopolnitvijo 80. člena ustave (Ergänzung des Verfassungsartikels) velja v Sloveniji
proporcionalni volilni sistem. Tako je ta ustavna sprememba uvedla personalizacijo
volitev, kar pomeni, da imajo volivci vpliv na dodelitev mandatnih sedeţev (Einfluss auf
die Verteilung der Mandatssitze). Dvignila je tudi volilni prag iz prejšnjih treh mandatov
na 4 odstotke glasov. Omeniti je še potrebno dve pomembni spremembi in sicer ukinitev
(Abschaffung) nacionalnih list in uvedba Droopovega količnika pri delitvi mandatov na
ravni volilnih enot. Leta 2000 je drţavni zbor sprejel ustavni zakon (Grundgesetz), ki je
podrobneje določil pravila za volitve v drţavni zbor.

3.2. VOLILNA PRAVICA
V času jugoslovanske monarhije je veljalo načelo splošne volilne pravice samo za moške.
Splošna volilna pravica ţensk je nastopila v veljavo šele po drugi svetovni vojni, z
izenačitvijo pogojev za pridobitev pasivne in aktivne volilne pravice. Leta 1974 je bila
volilna pravica v Jugoslaviji in Sloveniji načelom splošna in omejena s starostnim
cenzusom. Volilno pravico je posameznik pridobil z dopolnitvijo polnoletnosti to je z 18.
leti. Volilna pravica v zbor zdruţenega dela, pa se je pridobila z zaposlitvijo, zaradi česar
je ne moramo opredeliti kot splošno volilno pravico. Volilna pravica je bila vezana na
drţavljanstvo (Staatsangehörigkeit), pod pogojem, da je imel volivec stalno prebivališče
(Hauptwohnsitz) na območju volilne enote. Posebej so uredili volilno pravico pripadnikov
madţarske in italijanske skupnosti. Tako so imeli pasivno pravico samo pripadniki teh
narodnosti, aktivno pa tudi vsi ostali, ki so ţiveli na narodno mešanem območju posebne
volilne enote.
Načelo enake volilne pravice je bilo močneje poudarjeno v zakonodaji iz leta 1989, od
tega načela so odstopale volitve zbora zdruţenega dela, saj vsi drţavljani še vedno niso
imeli pravice za ta zbor. V današnji ureditvi je načelo splošne volilne pravice eno izmed
temeljnih načel, tako naša ustava v 80. členu, posebej poudarja, da se poslanci
drţavnega zbora volijo s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem (povzeto
po Kavčič in Grad F., 199, str. 234).
Po naši ustavi je bila volilna pravica splošna, kar pomeni, da je omejena samo s
starostnim cenzusom, saj se pridobi z dopolnjenim osemnajstim letom starosti. Po
slovenski ureditvi imajo volilno pravico samo drţavljani Republike Slovenije, podrobneje
je urejena v Zakonu o volitvah v drţavni zbor, kjer ima poleg ostalih pogojev, dodan
pogoj, da volivec sme voliti, če mu ni bila odvzeta poslovna sposobnost
(Geschäftsfähigkeit), katero vsak drţavljan pridobi z polnoletnostjo (Volljährigkeit). V
ustavi je poudarjena tudi enakost volilne pravice, kar pomeni da ima vsak volivec enako
moţnost vplivati na zasedbo poslanskih mest v drţavnem zboru. Izjema tega načela je
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volilna pravica pripadnikov madţarske in italijanske skupnosti, ti imajo dve volilni pravici
za isto telo. V primerjavi z prejšnjo ustavo imajo tako danes aktivno in pasivno pravico
pri izvolitvi poslanca narodne skupnosti samo pripadniki teh dveh skupnosti (povzeto po
Sovdat, 1998, str. 22).
Pri volitvah članov v drţavni svet, pa ni mogoče govoriti o enakosti volilne pravice. Saj je
ta po ustavi sestavljen iz štirih predstavnikov delodajalcev (Arbeitgeber), štirih
predstavnikov delojemalcev (Arbeitnehmer), štirih predstavnikov kmetov (Landwirte),
obrtnikov (Gewerbetreibende) in samostojnih poklicev (Freiberufler), ter šestih
predstavnikov negospodarskih dejavnosti (nichtwirtschaftliche Tätigkeiten) in
dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov (lokale Interessen). Zato se člani
drţavnega sveta volijo na podlagi posebne volilne pravice (povzeto po: Sovdat, 1998
str.14).
Zakonodajalec (Gesetzgeber) je zaradi posebnega poloţaja za volitve v drţavni svet
predpisal posredne volitve, v drţavni zbor pa se po ustavi voli neposredno. Vsi drţavljani
Slovenije imajo svobodno volilno pravico, kar pomeni da se je lahko posluţujejo ali pa
ne. Vsekakor pa mora biti pri izvrševanju te pravice zagotovljena tajnost (Geheimnis), saj
je kakršnokoli vplivanje ali pa pritiskanje na volivce pri njegovi odločitvi kaznivo.
Izrednega pomena je tudi evidenca volilne pravice, saj omogoča uveljavitev volilne
pravice vsem ki jo imajo in onemogočiti tistim ki je nimajo.

3.3. VOLITVE V DRŢAVNI ZBOR
3.3.1. SESTAVA DRŢAVNEGA ZBORA IN ZAKONSKA UREDITEV VOLITEV V
DRŢAVNI ZBOR
Predstavniški organ Republike Slovenije je drţavni zbor, ki je podoben večini sodobnih
parlamentov. Drţavni zbor je zakonodajno telo (gesetzgebende Körperschaft) in
predstavnik vseh drţavljanov. V 82. členu ustave je zabeleţeno, da so poslanci
(Abgeordnete) predstavniki ljudstva (Vertreter des Volkes) in niso vezani na kakršnakoli
navodila (an keinerlei Weisungen gebunden). Sprejeta ustava iz leta 1991, določa tudi
vzpostavitev drţavnega sveta, ki kot smo ţe omenili predstavlja teritorialne in
funkcionalne interese. Natančno pa ne opredeljuje koordinacije dela drţavnega sveta in
drţavnega zbora oziroma njunih skupnih teles, torej gre za nepopolni dvodomni sistem
(unvollkommenes Zweikammersystem).
Ustava v svojem 80. členu določa sestavo in volitve drţavnega zbora, kateri šteje 90
poslancev. Ti se volijo s splošnim, enakim in neposrednim glasovanjem. V drţavnem
zboru so z zagotovljenim eno poslanskim mestom zastopani tudi pripadniki iz italijanske
in madţarske narodne skupnosti. Drţavni zbor je izvoljen za mandatno dobo (Amtszeit) 4
let, katera se lahko podaljša v primeru vojne ali izrednega stanja, ali pa skrajša, če pride
do predčasne razpustitve parlamenta. S prvo sejo novo izvoljenega drţavnega zbora mu
začne teči mandatna doba 4 let. Sejo skliče (Sitzung einberufen) predsednik republike
najkasneje dvajset dni po njegovi izvolitvi. Na seji na kateri je potrjenih več kot polovica
poslanskih mandatov se konstituira (konstituieren/gründen) drţavni zbor. Poslanec
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lahko mandat tudi izgubi (Mandat verlieren) in sicer iz več razlogov na primer iz osebnih
razlogov in okoliščin, kot so smrt, izguba pasivne volilne pravice (Verlust des passiven
Wahlrechts), nezdruţljivost funkcij (Unvereinbarkeit der Funktionen), ali pa zaradi
parlamenta kadar pride do njegove razpustitve (Auflösung des Parlaments). Poslanski
mandat (Abgeordnetenmandat) dobi kandidat na dan izvolitve, po potrditvi (nach der
Bestätigung) Republiške volilne komisije (Wahlkommission), izvrševati (Mandat ausüben)
pa ga začne z dnem potrditve v drţavnem zboru (povzeto po Grad F., 2004, str. 128).
V primeru, da je poslanec izvoljen za ministra, njegovo mesto v drţavnem zboru zasede
kandidat stranke, ki je naslednji na vrsti glede na število glasov. Drţavni zbor opravlja
zakonodajno funkcijo (Legislativfunktion), kar pomeni, da sprejema (verabschieden)
spremembe ustave (Verfassungsänderungen), zakone (Gesetze), nacionalne programe
(Nationalprogramme), deklaracije (Deklarationen), resolucije (Resolutionen) itd. Drţavni
zbor sprejema (beschließen) tudi svoj poslovnik (Geschäftsordnung), drţavni proračun
(Staatshaushalt), ratificira mednarodne pogodbe (internationale Verträge ratifizieren) in
razpisuje referendume (Volksbefragungen ausschreiben). Drţavni zbor ima tudi volilno
funkcijo (Wahlfunktion haben) v okviru, katere posebej voli predsednika vlade
(Regierungspräsident) in ministre (Minsiter), predsednika (Parlamentspräsident), in
podpredsednika drţavnega zbora (stellvertretender Parlamentspräsident) na predlog
predsednika Republike Slovenije pa sodnike ustavnega sodišča (Verfassungsrichter),
guvernerja banke Slovenije (Gouverneur der Bank Sloweniens) in varuha človekovih
pravic (Ombudsmann1). Prav tako ima drţavni zbor tudi nadzorno funkcijo
(Aufsichtsfunktion), v katero spada moţnost uvedbe parlamentarne preiskave (Einleitung
einer Parlamentsuntersuchung), odločanje o nezaupnici (Misstrauensvotum) vlade ali
ministrom, ter moţnost ustavne obtoţbe (Verfassungsklage) predsednika Republike
Slovenije, predsednika vlade ali ministrov pred ustavnim sodiščem.
Zakon, katerega je leta 1992 sprejel drţavni zbor z dvotretjinsko večino vseh poslancev
ureja volilni sistem. Ta zakon še zmeraj ni usklajen s spremembo ustave leta 2000, sicer
bistvenih vsebinskih sprememb ne bi bilo, bi pa bile potrebne nekatere najnujnejše
uskladitve (Abstimmung). Volilni sistem bi naj izpolnjeval tri temeljne zahteve, in sicer so
to povezanost med izvoljenimi poslanci in njihovimi volivci (Beziehung zwischen
gewählten Abgeordneten und ihren Wählern), proporcionalno delitev poslanskih
mandatov ter stabilnost zakonodaje in izvršilne oblasti (gesetzgebende und vollziehende
Gewalt) (povzeto po Grad F., 2004 str. 129).

1

V Nemčiji poznajo npr. naziv za varuha človekovih pravic v nemški vojski (Wehr uha beauftragter) ali
varobčanov /drţavljanov (Burgerbeauftragter).
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Slika 3: Sestava drţavnega zbora, volitve septembra 2008

Vir: volitve.gov.si, 2011

3.3.2. OBLIKOVANJE VOLILNIH ENOT IN ORGANIZACIJA VOLITEV
Po ureditvi pred letom 1990 je bilo oblikovanje volilnih enot (Bildung der Wahlkreise)
prilagojeno tedanjemu sistemu, tako so v delegatskem sistemu na višjih ravneh volilno
funkcijo opravljale občinske skupščine in skupine delegatov iz več občin (Gemeinden), na
niţjih ravneh pa temeljne organizacije zdruţenega dela in krajevne skupnosti
(Ortsgemeinschaft). Po letu 1990 se je po volilni zakonodaji pri oblikovanju volilnih enot,
upoštevala enaka volilna pravica, kljub temu pa so zaradi nekaterih elementov iz
prejšnjega sistema bila uporabljena še druga merila. Delegate so volili pribliţno na enako
število prebivalcev ali delovnih ljudi. Za razdelitev delegatskih mest med področja
druţbenega dela v zboru je bilo dodatno merilo pomen posameznega področja za
druţbeni razvoj. Pri zboru občin in krajevnih skupnosti je bila volilna enota praviloma
oblikovana na območje občine oziroma krajevne skupnosti, s tem da mora vsaka občina
imeti najmanj enega delegata. Prav tako je bilo iz praktičnih vidikov pri oblikovanju
volilnih enot smiselno upoštevati teritorialno razdelitev republike.
Eden najpomembnejših elementov v sedanji ureditvi volilnega sistema je volilna enota.
Temeljno vprašanje volilne tehnike in organizacije volitev je oblikovanje volilnih enot
(Wahlkreise bilden), ima pa tudi izredno pomembne vsebinske vidike (povzeto po Toplak,
2000, str. 37).
Pri delitvi mandatov med volilnimi enotami ne sme biti razlike. Edina izjema tega načela
je določba, da imata madţarska in italijanska narodna skupnost dve mesti v drţavnem
zboru. Prav tako se na njunem območju, kjer ti dve narodni skupnosti ţivita, oblikujeta
posebni volilni enoti (Sonderwahlkreise).
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Slovenija je razdeljena na 8 volilnih enot, te pa so naprej razdeljene oziroma vsaka od
njih je razdeljena še na enajst volilnih okrajev (in Wahlbezirke unterteilen/einteilen). V
volilnih enotah se izvoli enajst poslancev, skupno jih je 88 in skupaj s poslancema
narodnostnih skupnosti je to 90 poslancev v slovenskem parlamentu. Volilni okraj lahko
zajema območje ene, dveh ali več občin, lahko pa tudi samo del občine. Pri razdelitvi
drţave je teţko zagotoviti, enako število prebivalcev v vseh volilnih okrajih. Zakon je pri
oblikovanju volilnih enot in okrajev odločil, da je pri oblikovanju potrebno upoštevati
njihovo geografsko zakoreninjenost iin skupne kulturne in druge značilnosti. Izvoljeni
poslanec nikakor ni vezan na okraj pač pa na volilno enoto. Glavno vlogo pri tem imajo
volilni organi, katere pa ločimo na volilne organe v oţjem in širšem pomenu (povzeto po
Kavčič, Grad F. 1999, str 239). Organi v oţjem pomenu so oblikovani izključno za
volitve, organi v širšem pomenu pa imajo poleg drţavne funkcije tudi druge volilne
funkcije (Wahlfunktionen), kot so na primer razpis volitev (Wahlausschreibung), sodno
varstvo volilne pravice, verifikacijo mandata in podobno. V Sloveniji je uveljavljen sistem
kolegijskih volilnih organov, to je volilnih komisij (Wahlausschüsse) in volilnih odborov
(Wahlgremien) (povzeto po Kavčič in Grad F., 1999 str 239). Volilne funkcije imajo pa
tudi drugi drţavni organi to so drţavni zbor, predsednik republike, ustavno in vrhovno
sodišče (Oberster Gerichtshof). V fazi glasovanja in kandidiranja poskrbijo za tehnično
izvedbo volitev, volilne komisije. Katere imenujejo za štiriletno mandatno dobo in sicer za
vsake redne volitve posebej, razen v primeru ko pride do predčasne razpustitve
drţavnega zbora (vorzeitige Auflösung des Parlaments). Republiška volilna komisija,
volilna komisija volilne enota in okrajna volilna komisija vodijo volitve v drţavni zbor.
Republiška volilna komisija poskrbi za enotno uporabo volilnega zakona, zakonitost
volitev, usklajevanje dela komisij volilnih enot in okrajev, vrši nadzor nad njihovim delom
in po potrebi posreduje strokovna navodila. Njena naloga je tudi ugotavljanje glasovnega
izida v drţavi. Naloga volilne komisije volilne enota pa je ugotavljanje skladnosti liste
kandidatov z zakonom, ugotavljanje izida glasovanja (Feststellung des Wahlergebnisses)
v volilni enoti in razglasitev rezultatov (Verkündung der Wahlergebnisse). Okrajna volilna
komisija pa opravlja le tehnične naloge, to so določanje volišč (Festlegung der
Wahllokale), ugotavljanje izida glasovanja, imenovanje volilnih odborov in druge
tehnične naloge v zvezi z volitvami.
3.3.3. VOLILNI POSTOPEK
V Sloveniji je volilni postopek (Wahlverfahren) urejen z Zakonom o volitvah v drţavni
zbor in natančno določa vsa potrebna opravila v tem postopku, udeleţence volilnega
postopka ter njihove dolţnosti in pravice (povzeto po Grad F., Kavčič 1999)
Postopek se izvaja v treh fazah. Prva faza zajema kandidiranje druga glasovanje in tretja
ugotavljanje izida glasovanja. Zakon prav tako natančno določa posamezne roke
(einzelne Fristen) volilnih opravil, ki se izvajajo na drţavne praznike, nedelje oziroma
dela proste dneve. Volitve razpiše predsednik republike (Parlamentswahlen
ausschreiben) s posebnim aktom to je Odlok o razpisu volitev. Pristojna volilna komisija
pa razpiše ponovne (wiederholte Wahl) in naknadne volitve (Nachwahl). Poznamo pa
redne (regelmäßige Wahl) in predčasne volitve (vorgezogene Wahl). Zakon določa da se
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morajo te volitve opraviti najkasneje dva meseca po razpustitvi zbora. Redne volitve se
izvedejo dva meseca, najkasneje pa 15 dni pred potekom štiri letne mandatne dobe
oziroma pred pretekom štirih let od prve seje prejšnjega drţavnega zbora. Od dneva
razpisa volitev pa do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 in manj kot 60 dni.
Predčasne volitve pa se lahko opravijo v 40 dneh od dneva razpisa (povzeto po Grad F.,
2004, str. 147).
Zakon o volitvah določa, da je na listi kandidatov lahko največ toliko kandidatov, koliko
poslancev se v volilni enoti voli. Kandidati lahko kandidirajo samo na eni listi in samo v
eni volilni enoti. Kljub temu, da se lista predlaga za volilno enoto kot celoto, je potrebno
kandidate razporediti po volilnih okrajih. Svobodno izbiro med kandidati je omogočil
volilni sistem iz leta 1990, vendar je bil ta način kandidiranja dokaj zapleten. Volivcem je
laţje zbirati kandidate po političnih programih organizacij, kot pa med samostojnimi
programi kandidatov. Novost volilnega sistema iz leta 1990 je kandidiranje po političnih
organizacijah, ampak samo za druţbeno politične zbore.
Današnja ureditev volilnega sistema omogoča, da lahko kandidate predlagajo volivci
sami ali pa politične stranke. Kandidiranje znotraj stranke je v neki meri odvisno od
zakona, saj ta ţeli doseči določeno stopnjo demokratičnosti pri določanju kandidatov
znotraj stranke. Ker velja v Sloveniji sistem personaliziranih volitev, ki zahteva večjo
demokratičnost pri volitvah se lahko lista kandidatov določi samo s tajnim glasovanjem.
Stranke svoje kandidate lahko določijo na tri načine. En način določitve je, da vloţi liste
kandidatov v vseh volilnih enotah v primeru da jo podprejo vsaj trije poslanci drţavnega
zbora, v primeru da stranka te podpore ne dobi lahko vloţi kandidatno listo v vsaki volilni
enoti posebej. Postopek je sledeč, člani strake, ki imajo stalno bivališče v volilni enoti in
volilno pravico, določijo kandidatno listo, ki pa mora imeti podporo najman 50 podpisov
volivcev (Wählerunterschriften) s stalnim prebivališčem v enoti. Tretji način kandidiranja
stranke ob potrebni podpori volivcev pa je moţen tudi v posamični volilni enoti. Pri
neposrednih volitvah je glasovanje volivca najbolj osebno izraţanje volje volivca. Tukaj je
izpolnjen temeljni namen volitev.
Na volitvah 1990 leta se je glasovalo o listah kandidatov za druţbenopolitični zbor. Prav
tako se je lahko glasovalo o posameznih kandidatih iz različnih list, za zbor občin in
zdruţenega dela pa po posamičnih kandidatih. Glasovanje o posamičnih kandidatih v
volilnem sistemu, ki ga uporabljamo sedaj, zakon posebej poudarja, da glasovanje
volivcev poteka tajno in osebno in da nihče od volivcev ne more oddati glasu po
pooblaščencu (Bevollmächtigter). Izjemoma zakon dopušča primer, ko ima volivec
kakšno telesno hibo, zaradi katere ni zmoţen glasovati sam, takrat mu lahko nekdo drug
pomaga pri glasovanju. To se odvija na voliščih (Wahllokale/Wahlräume), katere določi
okrajna volilna komisija (Wahlbezirkskommission). Volilni odbori imajo pri glasovanju
najbolj neposredno vlogo. Vsi člani volilnega odbora (Mitglieder des Wahlausschusses)
oziroma namestniki (Stellvertreter) morajo ves čas glasovanja biti navzoči. Ves čas
glasovanja se tudi piše zapisnik (Protokoll führen ) v njem pa morajo biti zapisane
posebnosti in vsa dejstva, ki so lahko pomembna za potek volitev (Wahlverlauf). Tako
imenovani volilni molk (Wahlschweigen) oziroma javna propaganda (öffentliche
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Werbung) pa se mora najkasneje 24 ur pred volilnim dnevom (vor dem Wahltag)
končati. Zakon omogoča tudi predčasno glasovanje (vorzeitige Abstimmung), ko volivec
na dan glasovanja ne more glasovati. Tudi drţavljani iz tujine, ki tam bivajo oziroma se
zaradi drugih osebnih razlogov ne udeleţijo volitev na svojem volišču, lahko po zakonu
glasujejo na določenih konzularnih mestih oziroma lahko glasujejo po pošti (Stimme per
Briefwahl abgeben). Volivec ima pravico do glasovanja samo na volišču (im Wahllokal),
kjer je vpisan v volilni imenik (im Wählerverzeichnis eingetragen). Glasovanje volivcev
lahko poteka samo z glasovnicami, ta pa more biti sestavljana čim preprostejše, da je
lahko glasovanje preprosto, hkrati pa legalno. Zakon tudi natančno predpisuje kakšna
naj bo vsebina glasovnice (Wahlzettel).
Glasuje se samo za kandidate navedene na glasovnici. Ta je neveljavna (ungültig), če
volivec ne obkorţi nobenega kandidata oziroma številke pred njim ali pa če se na
kakršenkoli drugi način ne da ugotoviti volje volivca (Wählerwille). V času delegatskega
sistema se je glasovalo za devet ali pa celo enajst kandidatov, kar je bilo precej
zapleteno. V postopku ugotavljanja volilnega izida se ugotovi za katere kandidate
oziroma poslance so se volivci odločili, na podlagi tega se jim razdelijo poslanski
mandati. Po našem zakonu, ugotavljanje volilnega izida poteka v štirih fazah. Najprej se
ugotovi volilni izid na vsakem volišču posebej, to opravi odbor, katerega naloga je
pregledati vse glasovnice (Stimmzettel überprüfen). Tukaj lahko prihaja do največ napak
ali pa zlorab (Missbrauch). O delu odbora se napiše zapisnik, katerega se nato skupaj z
ostalim materialom pošlje okrajni volilni komisiji. Na koncu po opravljenem postopku
ugotavljanja volilnega izida, predsednik volilnega odbora (Wahlausschusvorsitzender)
razglasi izid glasovanja (Wahlergebnis bekanntgeben) na volišču. Nato sledi ugotavljanje
volilnega izida (Ermittlung des Wahlergebnisses) na ravni volilnega okraja (auf
Wahlbezirkebene). Gre za enak postopek kot na volišču, le da se nanaša na volilni okraj.
Potem sledi ugotavljanje volilne komisije o izidu v vsej volilni enoti. Tukaj se še dodelijo
poslanski mandati. Volilna komisija sešteje glasove (Stimmen auszählen) oddane za
kandidate s posamezne liste v volilnih okrajih, prav tako ugotovi skupno število glasov, ki
so bili oddani za vse liste kandidatov v volilni enoti, saj je to potrebno za izračun
volilnega količnika (Berechnung des Wahlquotienten). Na koncu v zadnji fazi sledi
ugotavljanje volilnega izida v vsej drţavi. Tukaj se opravi druga delitev mandatov, katere
se nato razporedi po volilnih enotah, ob upoštevanju zakonskega načela, da se v vsaki
enoti voli enajst poslancev. Dodatni mandati se dodelijo strankam v tisti volilni enoti, kjer
je dobila ustrezno podporo, to določa zakon. Republiška komisija ugotavlja izid volitev na
drţavni ravni, ta sestavi zapisnik in objavi izid volitev v drţavnem zboru v Uradni list
(Amtsblatt) Republike Slovenije.
Poznamo pa še nadomestne, naknadne in posamezne volitve. Nadomestne volitve
(Ersatzwahl) se izvedejo v primeru, če poslancu predčasno preneha mandat. V Sloveniji
se nadomestne volitve ne opravljajo, saj so volitve v drţavni zbor proporcionalne. V tem
primeru pri nas dobi mandat tisti kandidat z liste,ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen ta
poslanec kateremu je prenehal mandat. Kadar volilna komisija ugotovi, da je pri ţe
opravljenih volitvah prišlo do nepravilnosti, ki so vplivale na izid se morajo opraviti
ponovne volitve. Naknadne volitve (Nachwahl) pa razpiše volilna komisija volilne enote
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kadar glasovanje v posameznem volišču ni bilo izvedeno na dan, ki je bil zato določen
(povzeto po Zakonu o volitvah v drţavni zbor, Ur. l. RS 44/92, 14/96, 67/97, 60/95; Grad
F. 2004, str. 127).
3.3.4. NAČIN RAZDELITVE MANDATOV
Način razdelitve mandatov ureja Zakon o volitvah v drţavni zbor. Volilni sistem pa je bil s
spremembo ustave urejen na ustavni ravni. Tako mu je bil dodan 5 odstavek 80. člena,
ki pravi: »Poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, se volijo po načelu
sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu za vstop v drţavni zbor,
pri čemer imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom« (Ustava RS,
Uradni list RS 66/2000). Ena izmed sprememb je tudi uporaba Droopovega količnika, ki
je nadomestil prejšnjega Harejevega količnika. Formula je podobna Harejevi, le da se pri
Droopovem količniku večina mandatov razdeli ţe na ravni volilne enote. Neporabljeni
glasovi (tisti, ki niso dosegli volilnega količnika) se prenesejo na drţavno raven.
Na drţavni ravni pa se uporablja d´Hiondotov sistem razdelitve mandatov. Število
poslanskih mandatov kandidatnim listam je odvisna od razlike med številom, ki bi jim
pripadli na podlagi vseh glasov na drţavni ravni in število madnatov dobljenih pri delitvi v
volilnih enotah.
95. člen Zakona o volitvah v drţavni zbor podrobneje opredeljuje podelitev mandata
predstavnikoma narodnih skupnosti tako: »Volilna komisija posebne volilne enote za
volitve poslancev italijanske oziroma madţarske narodne skupnosti ugotovi, koliko
volivcev je vpisano v volilni imenik, koliko od njih je glasovalo, koliko jih je glasovalo po
pošti, koliko glasovnic je bilo neveljavnih in prednostni vrstni red kandidatov
(Vorzugsreihenfolge der Kandidaten). Prednostni vrstni red kandidatov se točkuje (nach
Punkten bewerten). Za vsako prvo mesto se dodeli kandidatu toliko točk, kolikor je
kandidatov na glasovnici. Za vsako naslednje mesto se dodeli točka manj. Točke, ki jih
dobi posamezni kandidat, se seštejejo« (ZVDZ, Uradni list RS 44/1992).
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4

VOLITVE V NEMČIJI

4.1. RAZVOJ VOLILNEGA SISTEMA
Volilni sistem je določen s temeljnim zakonom (Grundgesetz). Za nemški volilni sistem je
bila vse od prve svetovne vojne dalje značilna sorazmerna delitev mandatov
(verhältnismäßige Mandatsverteilung). Zlasti v obdobju Weimarske republike po prvi
svetovni vojni je bila delitev mandatov celo na treh stopnjah, kar je zagotavljalo visoko
stopnjo proporcionalnosti delitve poslanskih mandatov. Posledica tega pa je bilo veliko
število političnih strank v parlamentu s tem tudi politična nestabilnost.
Po drugi svetovni vojni je bil uveden nov volilni sistem Zvezne republike Nemčije (1949),
ki je kombinacija glasovanja o osebah in proporca (deleţa). Eno polovico poslancev
(Hälfte der Abgeordneten) (299) izvolijo volivci kot neposredne kandidate strank, drugo
polovico pa z njihovih deţelnih list (Landeslisten). Pravico voliti (wahlberechtigt) na
nemških volitvah ima vsak nemški drţavljan, ki je dopolnil 18 let (18. Lebensjahr
vollenden), v nemški parlament je lahko izvoljen (wählbar) vsak, ki je dopolnil 18 let
(Deutscher Bundestag, 2008, str. 19-20).
Na kratko bi nemški volilni sistem označili kot »persionaliziran« proporcionalni sistem
(personalisiertes Verhältniswahlsystem) oziroma kot sistem, ki izhaja iz proporcionalnega
načela, vendar pa ga kombinira z nekaterimi elementi večinskega sistema, ki naj bi
personalizirali volitve. V tem sistemu je torej delitev mandatov v celoti proporcionalna,
elementi večinskega sistema pa se kaţejo predvsem v načinu volitev polovice poslancev.
Na tak način se voli ne samo prva zbornica nemškega parlamena (Bundestag), zvezni
zbor (Bundesversammlung), temveč tudi deţelni parlamenti (Landesparlamente). Volivec
ima dva glasova (pred letom 1953 je imev vsak volivec pri volitvah po en glas), enega
podeli osebno kadnidatu iz svojega okroţja (Direktkandidat im eigenen Wahlkreis) po
večinskem enokroţnem volilnem sistemu, drugega pa posamezni strankarski listi
(Landesliste einer bestimmten Partei) - po proporcionalnem sistemu - v svoji zvezni
deţeli (Bundesland). Torej se Nemčija med volitvami razdeli na male volilne enote
oziroma okroţja (v katerih se voli po en poslanec) in na velike volilne enote, ki jih
predstavljajo zvezne deţele (Grad F. 1996, str. 95).
Pri delitvi poslanskih mandatov se prvo ugotavlja število glasov, ki so ga politične
stranke dosegle pri proporcionalnem delu volitev na deţelni ravni (auf Landesebene), kot
drugo pa se glasovi za stranke seštejejo na ravni vse drţave (auf Bundesebene), da
ugotovijo, koliko mandatov pripada vsaki od njih. Mandati se delijo po Hare-Neimeyerjevi
metodi (Auszählverfahren nach Hare/Niemeyer), pri čemer upoštevajo samo tiste
stranke, ki so dobile 5% glasov (Stimmen erringen) ali tri neposredne mandate v
posameznem okroţju – to ne velja za nacionalne manjšine. Sledi ugotavljanje, koliko
mandatov je strankam pripadlo po posameznih deţelah in končno število mandatov
strank, ki so jih dobile v volilnih okroţjih.
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V volilnih okroţjih so izvoljeni kandidati, ki so dobili večino prvih glasov. Število
neposredo pridobljanih mandatov se odšteje od celotnega števila mandatov, ki pripadajo
stranki (Grad F. 1996, str. 95). Deleţ mandatov, pridobljen na proporcionalnem delu
volitev, je odločilen (ausschlaggebend) za razdelitev vseh mandatov, in sicer ne glede na
mandate strank, ki so jih dobile v volilnih okroţjih. Vendar mandate, dobljene v volilnih
okroţjih, stranke obdrţijo, čeprav presegajo deleţe stranke v proporcionalnem delu
volitev. Tako pride do t. i. preseţnih sedeţev, kar pomeni, da ima zbor lahko več kot 598
sedeţev. Grad (Grad F. 1996 str. 95) dodaja, da je učinek tega kombiniranega volilnega
sistema prav gotov v zmanjšanju števila strank v parlamentu (Verringerung der
Parteienzahl im Parlament). Tako je parlament tudi bolj stabilen. Dejansko sta se v tem
sistemu razvili samo dve stranki (SPD in CDU), od katerih je vedno ena na oblasti,
vendar pa nobena ne more doseči večine v parlamentu in prav zato potrebuje
koalicijskega parnterja (Koalitionspartner benötigen).
Nemška ustava dovoljuje obstoj in nastop na volitvah vsaki stranki, ki ustreza merilom
ustavnosti (demokratična notranja organizacija in strinjaje z demokratično federativno
ureditvijo drţave). Na zadnjih nemških parlamentarnih volitvah 27. 9. 2009 je bila
zmagovalka koalicija CDU/CSU s 33,5 odstotno podporo, medem ko so socialdemokrati
(SPD) dobili 23,5 odstotno podporo.

4.2. VOLILNA PRAVICA V NEMČIJI
Volitve v vsa predstavniška telesa (Wahlen zu Vertretungskörperschaften) so splošne
(vsak drţavljan po dopolnjenem 18. letu lahko voli, če ni na podlagi 13. Zveznega zakona
o volitvah izključen volitvene pravice), neposredne (vsak oddan glas gre neposredno
kandidatu), svobodne (vsak volivec ima pravico do svobodne odločitve brez nadzora) in
tajne (vsak volilni glas je zaupen in ni javne narave).
Volilno pravico ima vsak drţavljan Nemčije, kateri je dopolnih 18 let in poseduje
opravilno in pravno sposobnost in ni bil obsojen za večjo kaznivo dejanje. Nemški
drţavljani, kateri ţivijo izven Evropskega sveta, se laho volitev udeleţijo, le če so od 23.
maja 1949 najmanj tri mesece neprekinjeno bivali v Zvezni republiki Nemčiji ali v Nemški
demokratični republiki. Omejitve glede udeleţitev volitev, katere so velljale pred letom
2008 so bile tako ukinjene.
Na volitvah za drţavni zbor 19. januarja 1919 so prvič lahko glasovale tudi ţenske.
V Nemčiji imamo naslednje javne politične volitve:
-

v Zvezni parlament (Bundestagswahl), volitve potekajo na 4 leta,

-

v Evropski parlament (Europaparlamentswahl), volitve potekajo na 5 let,

-

v Deţelni parlament (Landesparlamentswahl) (večinoma v deţelni zbor)
posamezne deţele, volitve potekajo na 5 let,

-

v mestni svet (Stadtratswahl), volitve potekajo večinoma na 5 let in
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-

volitve ţupana (Bürgermeisterwahl) (mandatno obdobje (Amtszeit) je odvisno od
posamezne deţele večinoma pa potekajo med 5 in 8 leti).

Aktivne in pasivne volilne pravice v Nemčiji ne posedujejo osebe, katere potrebujejo
posebno oskrbo na vseh področjih (člen 1896 BGB), ali osebe katere se zaradi kazenskih
deliktov nahajajo v zaporu (člen 63 Kazenskega zakonika – Strafgesetzbuch).
Nemški Zvezni predsednik (Bundespräsident) ni izvoljen preko ljudstva, pač pa ga voli
Zvezna skupščina (Bundesversammlung) (Wahlrecht, 2011).

4.3. VOLITVE V ZR NEMČIJI
federativna drţava (föderativer Staat) dvodomni parlament
(Zweikammerparlament), sestavljen iz Zveznega zbora (Bundestag), ki predstavlja vse
drţavljane (Bundesbürger), in Zveznega sveta (Bundesrat), ki predstavlja deţele
(Bundesländer). Zvezni svet je oblikovan posredno, saj njegove člane imenujejo
(Bundesratsmitglieder ernennen) oz. delegirajo (delegieren) deţelne vlade
(Landesregierungen), Zvezni zbor pa se voli neposredno. Število poslanskih sedeţev
(Anzahl der Abgeordnetensitze) ni določeno ţe v ustavi, temveč se spreminja odvisno od
volilnega rezultata (Wahlergebnis). Uporabljajo kombinacijo elementov proporcionalnega
in večinskega volilnega sistema (Kombination von Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht).
Nemčija

ima

kot

Nemčija uporablja kombiniran sistem glasovanja, razdelitev sedeţev (Sitzverteilung) v
Bundestagu je vendarle sorazmerna (verhältnismäßig/proportional). Kot bomo videli
kasneje, sistem vsebuje t. i. preseţne mandate (Überhangmadate), ki dodatno
uravnavajo disproporcionalnost. Poleg volitev v Bundestag na drţavni ravni v Nemčiji
volijo na deţelni ravni predstavnike v t. i. deţelni zbor (Landtag) ter na lokalni ravni (auf
Kommunalebene) v deţelne svete (Landräte). Zaradi pomembnosti kanclerskega
poloţaja (starke Stellung des Kanzlers) v Nemčiji nekateri pogovorno imenujejo nemški
politični sistem kar »kanclerska demokracija« (Kanzlerdemokratie). Vlado kancler sestavi
(Regierung bilden) skupaj s svojim svetom ministrov (Ministerrat), potrditi (bestätigen)
pa ga mora večina v Bundestagu. Kancler postane vodja zmagovite stranke (Führer der
stärksten Partei) oziroma vodja ene od zmagovitih strank koalicije.
V sistematiki sodi nemški volilni sistem k proporcionalnim sistemom. Pogosto se
uporablja izraz »mešani sistem«, vendar lahko dvomimo, da so bili v nemškem sistemu
povezani bistveni elementi večinskega in proporcionalnega sistema. Najtočnjejši se zdi
izraz »personaliziran proporcionalni volilni sistem« (Von Beyme 2002, str. 81).

4.4. ZVEZNI PARLAMENT
Zvezni zbor je spodnja zbornica parlamenta (erste Kammer auf Bundesebene), v kateri
so predstavniki nemških drţavljanov. Voljeni so za dobo štirih let na splošnih,
neposrednih, svobodnih, enakopravnih in tajnih volitvah. Poslanci (Bundesabgeordnete)
niso podrejeni nobenim navodilom (an keine Weisungen gebunden), ampak le svoji
zavesti (dem Gewissen verpflichtet). Njihov mandat se konča z izvolitvijo novega zbora.
Zbor je lahko v izjemnih primerih razpuščen predčasno (vorzeitig auflösen), odločitev o
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tem je v rokah predsednika drţave. To se je v zgodovini Zvezne republike Nemčije
zgodilo le dvakrat, leta 1972 in 1983. Zvezni zbor sestavljajo poslanci, med katerimi se
po volitvah volijo predsednik (Bundeskanzler), podpredsednik (Vizekanzler) in tajniki
zbora (Bundestagssekretäre). Po tradiciji je prvi kandidat za predsednika iz kroga
največje parlamentarne skupine.
Glavne naloge (Hauptaufgaben) zveznega zbora so sprejemanje zakonov
(Verabschiedung von Gesetzen), volitve zveznega kanclerja (Wahl des Bundeskanzlers)
in nadzor nad vlado (Kontrolle über die Bundesregierung).
Zvezni zbor je prizorišče strankarskih bojev, predvsem glede pomembnih odločitev o
zunanjih ali notranjih politikah. Večina pripravljalnega dela za zakone je opravljena v
skupščinskih komitejih (Ausschüsse des Bundestages), ki so preteţno zaprti za celotno
javnost. V teh komitejih (Regierungsgremien) se usklajujejo politične namere in predlogi
strokovnjakov, ki delajo za zvezno vlado (Bundesregierung). Ta korespondenca med
komiteji in vlado oziroma vladnimi resorji je eden izmed načinov, s pomočjo katerih
zakonodajna oblast (gesetzgebende Gewalt) opravlja kontrolo in nadzor nad vladnimi
aktivnostmi.
Zbor lahko na pobudo četrtine poslancev ustanovi tudi preiskovalne komiteje, katerih
ugotovitve lahko ocenjujejo sodišča po lastni presoji. Glavni namen preiskovalnih
odborov je razkrivanje nepravilnosti, za katere je odgovorna vlada. Vendar so bile
preiskovalne komisije v predparlamentarnem času pomembnejše sredstvo manjšin za
nadzor nad vlado. S parlamentarizacijo izvršilne veje oblasti (vollziehende Gewalt) pa so
precej izgubili pomen. V prvem nemškem zveznem zboru so opozicijske stranke še precej
pogosto uporabljale sredstva kontrole. Po izoblikovanju stabilnih večinskih razmerij se je
ta kontrolna funkcija premaknila k drugim moţnostim v rokah parlamentarne večine.
Manjšine lahko uveljavijo ustanovitev preiskovalnega odbora, nato pa tak odbor odraţa
sestava plenuma in zato ne mora več biti instrument za manjšino. Te izkušnje so privedle
do tega, da v 3. zveznem zboru ni bil ustanovljen noben preiskovalni komite, v
naslednjih sklicih pa le po eden ali dva.
O zveznem kanclerju odločajo v zboru po predlogu zveznega predsednika. Kancler je
izvoljen, če dobi več kot polovico glasov vseh poslancev. Če kandidat ni izvoljen, lahko
poslanci predlagajo lastnega kandidata (po dogovoru). Če tudi takrat ni izvoljen, se o
njem glasuje z večino vseh prisotnih poslancev. Ko je izvoljen kancler, ki so ga nominirali
poslanci, ga potrdi predsednik drţave.
Tudi ko je kancler izvoljen in vlada potrjena (ministre potrdi predsednik drţave), ima
zbor velike pristojnosti pri nadzoru nad njo. Kancler, ministri in sodelavci vlade morajo
biti na zahtevo poslancev prisotni na zasedanjih zbora (Tagungen der
Bundesversammlung) ali njenih komitejev. Na teh zasedanjih imajo poslanci moţnost, da
jim postavljajo vprašanja, na katera morajo vladni funkcionarji, uradniki odgovoriti
oziroma o zadeva debatirati; z izjemo kanclerja,ki ima »eksekutivni privilegij«, da se ne
odzove. Kot v vseh parlamentarnih sistemih je tudi v nemškem primeru najmočnejše
orodje vseh parlamentarnih kontrolnih sredstev nezaupnica (Misstrauensvotum). Zbor

27

ima moţnost glasovanja o nezaupnici celotni vladi, ne more pa odstavljati posameznih
ministrov (Minister absetzen), ko se je to dogajalo v Weimarski republiki - gre za
konstruktivno nezaupnico (konstruktives Misstrauensvotum). Tako ostajajo sankcije
parlamenta proti posameznim ministrom šibke.
Večino predlogov zakonov (Einbringung von Gesetzen), o katerih glasujejo v zboru,
iniciira vlada, drugi pobudnik predlogov so poslanci oziroma skupine poslancev iz
skupščine ali člani zveznega sveta. O predlogu zakona se glasuje (über einen
Gesetzentwurf abstimmen) po treh branjih (Lesungen/Beratungen) v zboru in enem v
ustreznem komiteju. Zakon je sprejet z večino glasov prisotnih poslancev (anwesende
Abgeordnete), razen v primerih, ki jih določa ustava, ali ko gre za spremembe v
pravilniku delovanja zbora (Deutscher Bundestag, 2008, S. 29-31).
Za zakone ki se nanašajo na posamezne deţele, je potrebna odobritev zveznega sveta.
Lahko rečemo, da na nek način nemški federalizem tudi omejuje zakonodajne
pristojnosti nacionalnega parlamenta.
4.4.1. VOLITVE V ZVEZNI ZBOR
Volilni postopek je podrobneje
(Bundeswahlgesetz -BWG).

opredeljen

v

Zveznem

zakonu

o

volitvah

Volitve v zvezni zbor predstavlja kombinacija večinskega in proporcionalnega sistema, s
poudarkom na sorazmerno zastopanost v zveznem zboru.
Vsak volivec ima dva glasova. S prvim glasom (Erstimme), glasuje za kandidata svojega
volilnega okroţja (Direktkandidat im eigenen Wahlkreis) - večinske volitve
(Mehrheitswahl), z drugim glasom (Zweitstimme) pa voli stranko z deţelne liste (Partei
aus der Landesliste) - proporcionalne volitve (Verhältniswahl) (4 BWG).
Pri prvem glasu se področje Zvezne republike razdeli na okroţja s pribliţno enakim
številom volivcev- število volilnih okroţij (299) zavzema polovico števila sedeţev (598) v
Zveznem zboru. Izvoljen je kandidat, ki na volitvah dobi večino glasov oz. takojšnji
mandat (Direktmandat) (Bundestag, 2011).
Z drugim glasom (auch Kanzlerstimme) lahko volilec izbira med strankarskimi listami
kandidatov (Landeslisten der kandidierenden Parteien). Te liste pa so za vsako deţelo
oblikovane posebej. Torej kandidira (sich zur Wahl stellen) lahko kandidat
(Wahlkreisbewerber), ki je le na eni listi in v enomandatni enoti. Kandidati so na listah
razvrščeni po vnaprej določenem vrstnem redu, katerega določi stranka, višje je kandidat
na listi več moţnosti ima za uspeh. Od rezultata drugega glasovanja se določi število
sedeţev, ki jih stranka osvoji v Zveznem zboru. Torej se število sedeţev, ki jih je stranka
osvojila s prvimi glasovi, odšteje od tega skupnega števila sedeţev, osvojenega z drugimi
glasovi, da stranka zapolni še ostale sedeţe. Tako je razporeditev mest v Zvezne zboru
odvisna le od drugih glasov, s prvim glasom pa volivci lahko odločijo o posameznih
kandidatih v svoji enoti.
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Stranka dobi v Zveznem zboru, toliko sedeţev, koliko drugih glasov je prejela. V primeru
ko stranka dobi 30,5% glasov ji tudi pripada 30,5% sedeţev. Ker polovičnih sedeţev ni
mogoče razdeliti, je potrebno deleţe glasov tako preračunati, da se zasedejo celotni
sedeţi. Do leta 2009 so zato uporabljali Hare-Niemeyerovo formulo, od leta 2009 naprej
pa Sainte-Laguë/Schepersova formulo.
Slika 4: Razdelitev sedeţev 17. Zveznega zbora (po volilnem izidu, 28. 9. 2009)

Vir:Bundestag, 2011

29

Slika 5: Glasovnica – Stimmzettel

Vir: Staatsrecht, 2011
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5
PRIMERJAVA VOLILNIH SISTEMOV V RS SLOVENIJI IN
ZR NEMČIJI
Glede na tradicijo, zgodovino in posebnost je odločitev drţave o izbiri sistema zelo
pomembna in specifična. Za izbor predstavnikov v parlament in za določen tip volilnega
sistema bo drţava izbrala najbolj primeren sistem, ker naj bi ta bil takšen, da bo voljo
prebivalstva odraţal kar v največji meri. Ni pa nujno, da bo enak volilni sistem imel enak
učinek v drugi drţavi, tudi če je volilni sistem uspešen in odraţa reprezentativnost volje
prebivalstva.
Slovenija je za volitve v skupščini republike izbrala sistem sorazmernega predstavništva,
katerega je leta 1992 uzakonila za volitve v drţavni zbor. Pojavljati so se pričela
razmišljanja in razprave o izboru med proporcionalnim in večinskim sistemom, ali
kombinaciji obeh. Za vzor si je Slovenija izbrala ZR Nemčijo, kjer se močno odraţa volja
volivcev pri izbiri predstavnikov v zvezni zbor. Spreminjanje sistema volilne zakonodaje v
Sloveniji je zelo zahtevno, saj je za to potrebna večina in sicer je to dvotretjinska
absolutna večina (povzeto po: Ribičič 1996. str- 284).
Poslance v drţavni zbor se voli po uveljavljenem proporcionalnem sistemu, čeprav so se
pojavljale teţnje po večinskem sistemu. Za volitve v zvezni zbor ZR Nemčija uporablja
kombinirani sistem. Razdeljena je v manjše volilne enote (volilna okroţja) in večje volilne
enote to so zvezne deţele. V Sloveniji imamo večmandatne volilne enote v ZR Nemčiji pa
enomandatne volilne enote. V Sloveniji ima volivec moţnost dodelitve preferenčnega
glasu, ki ga nameni kandidatu na listi, s tem kandidatu omogoči, da lahko prehiti višje
uvrščene kandidate in ima tako več moţnosti za izvolitev. V ZR Nemčiji preferenčnega
glasu nimajo, imajo pa volivci dva glasova in sicer enega namenijo kandidatu v volilnem
okroţju, drugega pa deţelni listi (povzeto po Paradiţnik Lucija, 2005, str. 39. – 42).
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Prikaz nekaterih značilnosti volitev in volilnih sistemov v ZR Nemčiji in
R Sloveniji
Tabela 2: Primerjava volitev in volilnih sistemov ZR Nemčija in R Slovenija

ZR NEMČIJA

R SLOVENIJA
1. Oblika parlamenta?

dvodomni (Državni zbor in Državni svet) dvodomni (Bundestag in Bundesrat)
2. Mandatatna doba poslancev v Drţavnem zboru in Bundestagu?
4 leta
4 leta
3. Mandatna doba predstavnikov Drţavnem svetu in Bundesratu?
4 leta, ali pa če jih prej razreši pokrajinski
5 let
parlament
4. Obveznost glasovanja?
Ne

Ne

5. Volilni sistem, ki se uporablja v drţavi?
Proporcionalni
Kombinirani
6. Število sedeţev v parlamentu?
90

622

7. Število volilnih enot?
8

299

8. Mandati volilnih enot?
Večmandatne

enomandatne

9. Formula, ki se uporablja pri volitvah?
D Hondotov ali Droopov količnik

Hare/Niemeyer, Sainte-Laguë/Schepersova

10. Volilni prag za vstop strank v parlament?
4%
5%
11. Zdruţljivost funkcije poslanca?
Da
Ne
12. Drugo
Preferenčni glas

volivci imajo dva glasova; poslanci imajo
presežni mandat
Vir: Lasten, 2011

K tej tabeli bi dodala opombo k 11. vprašanju glede zdruţljivosti javne funkcije s katero
drugo funkcijo, v R Sloveniji je trenutno tako, da nekateri poslanci DZ hkrati opravljajo
tudi funkcijo ţupana, tudi tukaj stremimo k temu, da ta funkcija ne bi bila zdruţljiva tako
kot ne v ZR Nemčiji, saj se bo poslanec tako lahko popolnoma posvetil funkciji v katero
je bil vpoklican.
Ob primerjavi parlamentarnih volitev v ZR Nemčiji in R Sloveniji, sem naletela še na
nekaj organizacijskih drţavnih instrumentov, kateri so si v osnovi dokaj podobni pa
vendar različni, oz. kljub temu, da je ZR Nemčija s svojo ustavo konkretno vplivala na
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organizacijo volilnega sistema v R Sloveniji. Tukaj bi še dodala primerjavo imenovanja
ministrov in konstruktivne nezaupnice v obeh drţavah.

5.1. IMENOVANJE MINISTROV
Kot smo ţe omenili Zveznega kanclerja (Bundeskanzler) na podlagi Zveznega
predsednika izvolijo v Zveznem zboru. Zvezni kancler je ministrski predsednik
(Ministerpräsident) in skupaj z resornimi ministri sestavlja za mandatno dobo 4 let
Zvezno vlado (Bundesregierung zusammensetzen). Kancler se po potrditvi v skupščini
(Bestätigung im Bundestag) sam odloči o številu ministrov, njihovih odgovornosti in
kandidatih za mesta ministra, katere pa potrdi ali zavrne predsednik drţave. Poloţaj
kanclerja je izredno močen zaradi dejstva, da kancler določi smernice vladne politike,
kljub temu pa je njegov poloţaj (ne glede na formalno moč ) v resnici odvisen tudi od
strukture političnih strank v zveznem zboru. Kancler katerega izvoli Zvezni zbor je
neposredno odgovoren zboru, ne morajo pa odstavljati ministrov saj so ti odgovorni le
kanclerju.
V R Sloveniji kandidata za predsednika vlade predlaga drţavnemu zboru predsednik
republike po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin. Voli ga drţavni zbor na tajnem
glasovanju z večino glasov vseh poslancev. Ko je predsednik vlade izvoljen, poda
predsedniku drţavnega zbora predlog za imenovanje ministrov.
Vsak kandidat za ministra se mora predstaviti pristojnemu delavnemu telesu drţavnega
zbora. O imenovanju ministrov glasujejo poslanci tako, da glasujejo o listi kandidatov za
ministre kot celoti. Lista je izglasovana če zanjo glasuje večina poslancev, ki se udeleţijo
glasovanja. Kljub temu, da si predsednik vlade R Slovenije in Kancler sama izbereta
kandidate z ministre, ima Kancler ZR Nemčije bistveno večjo moč, saj ministre sam
odpokliče (Minister abberufen). V R Sloveniji je drugače, pri nas ministre lahko odstavijo
(Minister abwählen) tudi poslanci z izglasovanjem nezaupnice, tako so ministri v R
Sloveniji odgovorni predsedniku vlade in drţavnemu zboru (Povzeto in prevedeno po
članku Rudi Kocjančič, 2006).

5.2. KONSTRUKTIVNA NEZAUPNICA
Konstruktivna nezaupnica (konstruktives Misstrauensvotum) je instrument s katerim
lahko drţavni zbor zamenja vlado (Regierung wechseln), to je, ko je na predlog 10
poslancev izglasovan nov mandatar. Kot smo ţe večkrat omenili ima predsednik vlade v
R Sloveniji bistveno manjšo moč kot Zvezni kancler. Tako je po slovenski ustavi
konstruktivna nezaupnica naperjena proti vladi in ne predsedniku vlade. Zaradi tega
lahko drţavni zbor po slovenski ustavi vladi izglasuje nezaupnico s tem, da z večino
glasov vseh poslancev imenujejo novega predsednika vlade.
V ZR Nemčiji so se na podlagi slabih izkušenj z volilno urejenostjo v času Weimarske
republike odločili za kombinirani sistem z zaostreno omejevalno klavzulo 5 % (volilni
prag). Tako v prvi vrsti ne temelji stabilnost Zvezne vlade na glasovanju o nezaupnici,
pač pa temelji na stabilnosti strankarskega sistema.
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V R Sloveniji se je leta 1996 – 2000 procent omejevalne klavzule (volilnega praga) za
vstop v parlament dvignil iz 3% na 4%. Zaradi strankarske razcepljenosti v R Sloveniji
ima konstruktivna nezaupnica čisto drugačno funkcijo, kot v ZR Nemčiji. Lahko bi rekli,
da tako konstruktivna nezaupnica v R Sloveniji daje občutek ambivalentnosti. Po eni
strani krepi stabilnost vladne koalicije, katera je v R Sloveniji sestavljena iz več strank kot
v ZR Nemčiji, po drugi strani pa oteţuje odstavljanja nesposobne vlade, katere se zaradi
notranje heterogenosti pogosteje pojavljajo v R Sloveniji kot ZR Nemčiji. Zato se ustavni
strokovnjaki zavzemajo, da bi v R Sloveniji povzeli oz . prevzeli kombiniran način
volilnega sistema po nemškem vzoru, seveda z določenimi popravki (Povzeto in
prevedeno po članku Rudi Kocjančič, 2006).

5.3. PREDČASNE VOLITVE
Dne 4.12.2011 so prvič v zgodovini R Slovenije potekale prve predčasne volitve
(vorgezogene Wahl). Predčasne volitve so volitve, katere se opravijo pred potekom 4
letne mandatne dobe drţavnega zbora in najkasneje dva meseca po razpustu drţavnega
zbora. Predčasne volitve nam omogoča Ustava oz. Zakon o volitvah v drţavni zbor, kateri
pravi, da predsednik drţave na podlagi nezaupnice vladajoči oblasti in na podlagi akta o
razpustitvi drţavnega zbora lahko razpusti drţavni zbor in razpiše volitve. Predčasne
volitve se lahko opravijo najprej v 40 dneh od dneva razpisa.
Povod predčasnih volitev v R Sloveniji v letu 2011, je bila izglasovana nezaupnica vladi,
katera je v v parlamentu izgubila večino z odhodom ene izmed koalicijskih partneric.
Reforme, katere je vlada predlagale niso dobile večine v vladi, zaradi česar je bilo
razpisanih več referendumov, od katerih pa noben ni bil potrjen oz. sprejet, prav tako
vlada ni bila sposobna speljati skozi parlamentarno proceduro zakonov, ki bi urejali tekoče
zadeve. Zaradi tega je raslo nezaupanje v vladi, v koaliciji je prihajalo do raznih razprtij in
nasprotujočih si idej kar je privedlo do vedno večjega nezaupanja pri volivcih oz. ljudstvu,
posledično pa tudi do predčasnih volitev.
Prve predčasne volitve v ZR Nemčiji so bile leta 1972, ko je 7.Zvezni parlament, kjer je
koalicija prav tako zgubljala na moči oz. na potrebni večini v zveznem parlamentu in je
raslo nezaupanje v parlamentu in ljudstvu, razpustil takratni zvezni predsednik Gustav
Heinemann. Predčasne volitve so potekale 19.11.1972 z rekordno 91,1 odstotno udeleţbo
na volitvah.
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6

ZAKLJUČEK

Na sestavo predstavniškega telesa oziroma parlamenta imajo pomemben vpliv volilni
sistemi v drţavah. V demokratičnih druţbah je bistvenega pomena, čim večja
sorazmernost pri delitvi mandatov v parlament oziroma predstavniško telo, in sicer z
odločitvijo enega izmed tipov volilnih sistemov ali s kombinacijo več sistemov hkrati oz.
njihovih formul.
V Sloveniji zagotavlja sorazmerno porazdelitev mandatov proporcionalni volilni sistem.
Kot smo ţe omenili pa v ZR Nemčiji uporabljajo kombinirani sistem, kateri zdruţuje tako
elemente večinskega sistema kot tudi elemente proporcionalnega sistema. Nemški
sistem ima največjo sorazmernost, saj se del poslancev voli po večinskem sistemu, kjer
volivci namenijo glas kandidatu, del poslancev pa po proporcionalnem sistemu, kjer pa
glas dobi stranka.
V zaključku svoje diplomske naloge bi tudi potrdila vse tri navedene hipoteze v uvodu in
sicer:
1. Načela volilnih sistemov v R Sloveniji in ZR Nemčiji zagotavljajo pogoje
za demokratične volitve v drţavni in zvezni zbor.
Eden izmed poglavitnih instrumentov, ki pripomorejo in označujejo demokratično
drţavo so nedvomno volitve oz. glas ljudstva. V vsaki demokratični drţavi morajo
volitve biti svobodne, pravične in temeljiti morajo na demokratičnih načelih. Tako
morajo vlade zagotoviti ustrezne razmere za svobodno in pravično okolje za
izvedbo volitev, poskrbeti morajo za ustrezne pogoje v času volitev, ki omogočajo
svobodno in pravično okolje v katerem se lahko drţavljani udeleţijo volitev brez
strahu in pritiskov. Vse to svojim drţavljanom v skladu z ustavo zagotavljata obe
drţavi in s tem bi to hipotezo tudi potrdila.
2. Sistem delitve mandatov v proporcionalnem sistemu bistveno vpliva na
število poslancev v drţavnem zboru.
Bistvo proporcionalnega volilnega sistema je takšna razdelitev glasov, da
omogoča, kar največ strankam, da pridobijo glasove volivcev. Značilnosti
proporcionalnega sistema v R Sloveniji je volilni prag, kar pomeni, da mora
stranka na volitvah dobiti določen odstotek glasov, da lahko vstopi v parlament,
kot sem ţe v nalogi omenila je to 4%. Kar pomeni, da če ta odstotek spremenimo
v poslanske sedeţe, ugotovimo, da ima stranka lahko v parlamentu najmanj 4
poslance, ki tvorijo poslansko skupino. Se pa v proporcionalnem sistemu najde
precej razlik, predvsem v tem kako se glasovi preoblikujejo v sedeţe, zaradi tega
so v uporabi različne formule. Kot primer lahko tukaj navedem razdelitve
mandatov v volitvah leta 1996 in 2000. Tako je leta 1996 razdeljevanje mandata
potekalo na dveh stopnjah. Na prvi so razdeljevali mandat na ravni volilne enote,
po Harejevi kvoti. Na drugi stopnji pa so se razdeljevali na ravni celotne drţave,
po d´Hondotovem količniku. Ko je leta 2000 prišlo do spremembe ustave, je
prišlo do bistvenih sprememb v slovenskem volilnem sistemu in sicer sprememba
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prve stopnje razdelitve mandatov, uvedla se je Droopova kvota in tako zamenjala
Harejevo kvoto. Naslednja sprememba se je nananšala na razdelitev mandatov
po d´Hondotu, kjer se po novem ne upoštevajo več ostanki glasov, pač pa vsi
glasovi. Smisel Droopove kvote je razdelitev čim več glasov ţe na prvi stopnji. Na
drugi stopnji poteka delitev s števili 1, 2, 3, 4, … kot po strem sistemu, s tem da
v poštev pridejo vsi glasovi ne le ostanki glasov. S čimer se doseţe velja
sorazmernost in hkrati tudi večja proporcionalnost. Potrjujem tudi to hipotezo.
3. Vsi volilni sistemi imajo tako prednosti kot slabosti, njihovi učinki pa so
v posameznih drţavah specifični tudi če gre za enak tip volilnega
sistema.
Pri volilnih sistemih, med drţavami obstajajo neke vzporednice. Še posebej pri R
Sloveniji in ZR Nemčiji, kjer se je ţe v začetku Slovenija zgledovala po nemškem
sistemu, tako imata obe proporcionalni sistem kot kombinirani sistem z dodatki
proporcionalnega sistema. Teţko je po drţavah določiti volilne enote, kjer bi
posamezni volilni sistem zagotavljal večjo sorazmernost, ki jo prinaša s sabo.
Tako vse prednosti in slabosti volilnih sistemov v drţavah kaţejo na to, da so
lahko učinki volilnih sistemov v vsaki drţavi specifični.
Pri jezikovni primerjavi sem ugotovila, da naš »parlamentarni jezik« vsebuje izraze, ki
imajo v nemšini več pomenov oz. se uporabljajo na različnih podorčjih. Npr. pojem »die
Verwaltung« je le eden od prevodov besede »uprava«. Poleg tega obstajajo še izrazi
»die Behörde«, »das Amt« in »der Vorstand«, pri čemer ni vseeno, kdaj katerega
uporabimo. Medtem ko se pojem »Verwaltung« nanaša na dejavnost, ki se ukvarja z
urejanjem in usmerjanjem ţivljenja v kaki druţbeni skupnosti ali na organe, ki opravljajo
to dejavnost - npr. Staatsverwaltung (drţavna uprava), Stadtverwaltung (mestna
uprava), Gemeindeverwaltung (občinska uprava) ali Kommunalverwaltung (lokalna
uprava), se za osnovno enoto, ki opravlja dejavnosti na kakem področju splošnega
pomena, uporabljata »die Behörde«, kot je npr. Zollbehörde (carinska uprava), ali »das
Amt« v zloţenkah Finanzamt oz. Steueramt (davčna uprava), Vermessungsamt
(geodetska uprava) in Veterinäramt (veterinarska uprava). Ko gre za organe v kaki
delovni skupnosti (podjetju), ki odločajo o ţivljenju in opravljanju temeljnih nalog v tej
skupnosti, se uporablja izraz Vorstand (upravni odbor).
Podobno je z izrazom »wählen«, ki ne pomeni le voliti posamezno stranko oz. kandidata
na listi, temveč tudi izbirati, izbrati. Uporablja se tudi v besedni zvezi »eine
Telephonnummer wählen« (zavrteti telefonsko številko). Temu ustrezno samostalnik
»die Wahl« ne ponemi le izbira, izbor temveč tudi volitve, pri čemer se v nemščini poleg
mnoţine uprablja tudi oblika v ednini: »die Parlamentswahl » in/ali »die
Parlamentswahlen« (parlamentarne volitve).
Pri prevajanju strokovnih izrazov je dobesedni prevod velikokrat slaba rešitev, ker je
strokovno področje potrebno dokaj dobro poznati ali raziskati s pomočjo primerjave
strokovnih besedil v obeh jezikih. Tako se naša »volilna enota« v nemščini ne prevaja
kot »Wahleinheit« temveč »Wahlkreis«, ki je razdeljen na »Wahlbezirke« (volilne okraje

36

oz. okoliše). Zanimiva je bila tudi ugotovitev, da se v nemščini pri predstavitvi
parlamentarnih ali drugih volitev ne omenja volilni molk (Wahlschweigen). Predčasne
parlamentarne volitve niso »vorzeitige« temveč »vogezogene Parlamentswahlen«.
Opazila sem tudi nekatere razlike med avstrijskimi in nemškimi izrazi,inpr. deţelni glavar
v Avstriji (der Landeshauptmann) je v Nemčiji »der Ministerpräsident«, in deţelni
parlament (das Landesparlament) uporabljajo besedo »der Landtag«. Pri prevodu
drţavnega zbora sem zasledila, da se avstrijski prevod »der Nationalrat« razlikuje od
nemškega, ki je pred vojno v weimarski republiki bil Reichstag in se je po vojni
spremenil v Bundestag.
Zbrala sem tudi nekatere besede, ki imajo v nemščini več sopomenk: mandat (das
Mandat / die Amtszeit), glasovnica (der Stimmzettel / der Wahlzettel), lista kandidatov
(die Kandidatenliste / die Wahlliste), drţavljanstvo (die Staatsbürgerschaft / die
Staatsangehörigkeit), volilna komisija (der Wahlausschuss / die Wahlkommission), volilni
rezultat (das Wahlergebnis / der Wahlausgang) in zapisnik (das Protokoll / die
Niederschrift).
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Priloga 1: Schlussfolgerung (zaključek)
Auf die Zusammensetzung der Volksvertretung, bzw. des Parlaments haben die
Wahlsysteme in den Staaten großen Einfluss. In den demokratischen Gesellschaften ist
die möglichst hohe Verhaltensmäßigkeit von wesentlicher Bedeutung bei der Einteilung
der Mandate ins Parlament, bzw. die Volksvertretung, und zwar durch die Entscheidung
von einem der Typen der Wahlsysteme oder durch die Kombination von mehreren
Systemen gleichzeitig, bzw. ihren Formeln.
In Slowenien gewährleistet das Proportionalwahlrecht eine verhältnismäßige
Mandatsverteilung. Wie bereits erwähnt, wird in der Bundesrepublik Deutschland ein
kombiniertes System benutzt, welches sowohl die Elemente des Mehrheitssystems, wie
auch die Elemente des Proportionalwahlrechts beinhaltet. Das deutsche System hat die
meiste Verhaltensmäßigkeit, da ein Teil der Abgeordneten nach dem Mehrheitssystem
gewählt wird, wo die Wähler ihre Stimme dem Kandidaten vergeben, und der andere Teil
der Abgeordneten nach dem Proportionalwahlrecht gewählt wird, wobei die Partei die
Stimme bekommt.
In der Zusammenfassung meiner Diplomarbeit bestätige ich auch alle drei angeführten
Thesen in der Einführung und zwar:
1. Die Prinzipien der Wahlsysteme in der Republik Slowenien und der
Bundesrepublik Deutschland gewährleisten die Bedingungen für
demokratische Wahlen in die Staatsversammlung und den Bundestag.
Eines der bedeutendsten Instrumente, die zu einem demokratischen Staat
verhelfen und ihn kennzeichnen, ist zweifellos die Wahl bzw. die Stimme des
Volkes. In jedem demokratischen Staat müssen die Wahlen auf freiem Willen
basieren, fair sein und auf demokratischen Prinzipien beruhen. Die Regierungen
müssen somit für angemessene Verhältnisse in der Wahlzeit sorgen, die eine
freie und gerechte Umgebung ermöglichen, in der sich die Staatsbürger ohne
Angst und Druck äußern und an der Wahl beteiligen können. All dies wird gemäß
der Verfassung in beiden Staaten gewährleistet und somit würde ich meine These
bestätigen.
2. Die Mandatsverteilung im Proportionalsystem beeinflusst wesentlich
die Anzahl der Abgeordneten in der Staatsversammlung bzw. im
Bundestag.
Das Wesentliche beim Proportionalwahlrechtsystem ist eine solche Einteilung der
Stimmen, die so viele Parteien wie möglich zulässt, die Wählerstimmen gewinnen
können. Eine Eigenschaft des Proportionalsystems in der Republik Slowenien ist
die Wahlschwelle. Das bedeutet, dass die Parteien bei den Wahlen einen
bestimmten Prozentsatz bekommen müssen, um ins Parlament zu kommen, und
wie ich in der Diplomarbeit schon erwähnte, beträgt er 4%. Mit anderen Worten,
wenn der Prozentsatz in die Abgeordnetensitze umgerechnet wird muss eine
Partei im Parlament mindestens 4 Abgeordnete haben, die eine
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Abgeordnetengruppe bilden. Es gibt aber im Proportionalsystem mehrere
Unterschiede, vor allem darin, wie die Stimmen in Abgeordnetensitze verteilt
werden, weshalb unterschiedliche Formeln im Gebrauch sind. Als ein Beispiel
kann hier die Mandatsverteilungen durch Wahlen in den Jahren 1996 und 2000
angeführt werden. 1996 erfolgte die Verteilung des Mandats auf zwei Ebenen.
Auf der ersten vergab man das Mandat basierend auf dem Wahlkreis nach dem
Hare-Niemeyer-Verfahren. Auf der zweiten wurde das Mandat auf der ganzen
Staatsebene nach der d´Hondot Methode vergeben. Als es im Jahr 2000 zur
Verfassungsänderungen kam, erlebte das slowenische Wahlsystem wesentliche
Veränderungen, wie z.B. auf der ersten Ebene der Mandatsverteilung wurde die
Droop Quote eingeführt und somit die Hare-Niemeyer-Quote ersetzt. Die nächste
Veränderung betraf die Mandatsverteilung nach der d´Hondot Methode, wo nach
den Änderungen nicht mehr die Wahlstimmreste, sondern alle Stimmen
berücksichtigt wurden. Der Sinn der Droop Quote ist die Verteilung je möglichst
vieler Stimmen schon auf der ersten Ebene. Auf der zweiten Ebene verläuft die
Verteilung mit den Nummern 1,2,3,4,… wie beim alten System, wobei alle
Stimmen, und nicht nur die Stimmreste, berücksichtigt werden. Somit wird eine
größere Verhältnismäßigkeit und gleichzeitig auch eine größere Proportionalität
erlangt. Ich bestätige auch diese These.
3. Alle Wahlsysteme haben sowohl Vorteile als auch Nachteile und ihre
Auswirkungen in den einzelnen Ländern sind spezifisch, auch wenn es
sich um den gleichen Typ des Wahlsystems handelt.
Wenn es um Wahlsysteme geht, bestehen unter den Staaten einige Parallelen.
Besonders im Falle der Republik Slowenien und der Bundesrepublik Deutschland,
wo sich Slowenien am Anfang das deutsche Wahlsystem zum Vorbild nahm.
Beide Staaten haben ein Proportionalsystem als ein kombiniertes System mit
Zusätzen aus dem Proportionalsystem. Es ist schwierig in den Ländern
Wahlkreise zu bestimmen, wobei ein einzelnes Wahlsystem eine größere
Verhältnismäßigkeit gewährleisten soll, die er mit sich bringt. Somit deuten alle
Vorteile und Nachteile der Wahlsysteme in den Ländern darauf, dass die
Auswirkungen der Wahlsysteme in jedem Staat spezifisch sein können.
Beim Sprachvergleich stellte sich heraus, dass unsere "parlamentarische Sprache"
Begriffe enthält, die mehrere Bedeutungen im Deutschen haben oder in verschiedenen
Bereichen verwendet werden. Zum Beispiel der Begriff "die Verwaltung" ist nur einer von
den Übersetzungen. Es gibt noch die Ausdrücke "die Behörde", "das Amt" und "der
Vorstand", aber wir können sie nicht überall einsetzen. "Verwaltung" bezieht sich auf
eine Aktivität, die sich mit der Organisation und Lenkung des gesellschaftlichen Lebens
in einer Gesellschaftsgemeinschaft beschäftigt oder Einrichtungen bzw. Organe betrifft,
die so eine Gemeinschaft verwalten – z.B. Staatsverwaltung (drţavna uprava),
Stadtverwaltung (mestna uprava), Gemeindeverwaltung (občinska uprava) oder
Kommunalverwaltung (lokalna uprava). Für die grundlegende Einheit, die in einem
bestimmtem Gebiet von allgemeinem Interesse ausgeführt wird, verwendet man den
Begriff "Behörde" – z.B. Zollbehörde (carinska uprava), oder "Amt" - z.B. Finanzamt
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oder
Steueramt (davčna uprava), Vermessungsamt (geodetska uprava) und
Veterinäramt (veterinarska uprava). Wenn es um Organe einer Arbeitsgemeinschaft
geht, die über das Leben und die grundlegenden Aufgaben in dieser Gemeinschaft
entscheiden, gebraucht man den Begriff Vorstand (upravni odbor / uprava podjetja).
Auch der Ausdruck „wählen“ bedeutet nicht nur „sich für eine von mehreren Möglichkeiten
entscheiden“ (izbirati, izbrati), sondern auch “seine Stimme für einen Kandidaten einer
Liste abgeben“ (voliti) oder „am Telefon die Ziffern einer Telefonnummer drehen bzw.
drücken“ (zavrteti telefonsko številko).
Das Substantiv "die Wahl“ bedeutet nicht nur die „Entscheidung zwischen verschiedenen
Möglichkeiten“ (izbira, izbor), sondern auch „das Verfahren, bei dem die Vertreter für
ein politisches Amt per Stimmabgabe gewählt werden“ (volitve). Das Letztere wird im
Deutschen ähnlich wie bei uns (parlamentrane volitve) meist im Plural verwendet
(Parlamentswahlen), obwohl die deutsche Einzelform (die Wahl wie z.B. Parlamentswahl)
auch im Gebrauch ist.
Oft ist die wortwörtliche Übersetzung eines Fachbegriffes (z.B. aus dem Slowenischen ins
Deutsche) eine schlechte Lösung. Man muss das Fachgebiet gut kennen und auch
Fachtexte in beiden Sprachen analysieren und vergleichen. Im Deutschen wird „volilna
enota“ (in Slowenien) nicht als ‚"Wahleinheit" sondern als "Wahlkreis" übersetzt, der in
"Wahlbezirke" (volilne okraje, okoliše) aufgeteilt ist. Es ist interessant, dass in deutschen
Texten, in denen Parlamentswahlen dargestellt und erklärt werden nie „das
Wahlschweigen“ (volilni molk) erwähnt wurde. Der Ausdruck „predčasne parlamentarne
volitve“ wird im Deutschen nicht als "vorzeitige", sondern "vorgezogene
Parlamentswahlen" übersetzt.
Ebenfalls stellte ich fest, dass es österreichische Übersetzungen gibt, die völlig
unterschiedlich im Vergleich zu den deutschen sind, obwohl beide Länder
deutschsprachig sind. Ich bemerkte den Unterschied bei der Benennung des
Landesvorsitzenden (deţelnega glavarja) in Österreich (der Landeshauptmann) und in
Deutschland (der Ministerpräsident). Das Parlament eines Bundeslandes (deţelni zbor)
ist in Österreich das Landesparlament und in Deutschland der Landtag. Drţavni zbor
übersetzt man in Österreich als Nationalrat und in Deutschland mit Bundestag, der vor
dem Krieg Reichstag hieß.
Ich fand auch einige deutsche Ausdrücke mit mehreren Synonymen, wie z.B.: das
Mandat / die Amtszeit (mandat), der Stimmzettel / der Wahlzettel (glasovnica), die
Kandidatenliste / die Wahlliste (lista kandidatov), die Staatsbürgerschaft / die
Staatsangehörigkeit (drţavljanstvo), der Wahlausschuss / die Wahlkommission (volilna
komisija), das Wahlergebnis / der Wahlausgang (volilni rezultat), das Protokoll / die
Niederschrift
(zapisnik).
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Priloga 2: Nemško-slovenski geslovnik
Nemško
Abgeordnete, der/die (-n, -n) (auch
Parlamentarier)

Slovensko
poslanec, poslanka

abberufen, berief ab, h. abgerufen /z.B.
einen Minister ~
odpoklicati (npr. ministra)
abgeben, gab ab, h. abgegeben /z.B. einen
Stimmzettel ~
oddati (npr. glasovnico)
Abgeordnetenmandat, das (-/e/s, -e)
poslanski mandat
Abgeordnetensitz, der (-es, -e) /z.B. alle
~e bekommen
ablehnen, lehnte ab, h. abgelehnt
Abschaffung, die; nur Sg.
absetzen, setzte ab, h. abgesetzt /z.B.
einen Minsiter ~
absolut /z.B. ~e Mehrheit
abstimmen, stimmte ab, h. abgestimmt
/z.B. über einen Gesetzentwurf ~
Abstimmung, die/z.B. Wiederholung der ~;
vorzeitige ~
Abstimmungsgeheimnis, das
allgemein /z.B. ~es Wahlrecht
alternativ /z.B. ~e Abstimmung
Amtsblatt, das
Amtszeit, die (auch Mandatsperiode)
ankreuzen, kreuzte an, h. angekreuzt /z.B.
den gewählten Kandidaten ~
Änderungsantrag, der /z.B. einen ~ stellen
anwesend /z.B. ~e Abgeordnete
Anzahl, die; nur Sg./z.B. ~ der
Abgeordnetensitze
Arbeitgeber, der (-s, -)
Arbeitnehmer, der (-s, -)
Arbeitsweise, die /z.B. ~ des Parlaments
auflösen, löste auf, h. aufgelöst /z.B. das
Parlament ~
Auflösung, die /z.B. ~ des Parlaments
Aufsichtsfunktion, die
ausführend /z.B. ~e Gewalt (auch
vollziehende Gewalt)
Ausganspunkt, der
ausscheiden, schied aus, h./i.
ausgeschieden

poslanski sedeţ (npr. dobiti vse poslanske
sedeţe)
zavrniti, zavračati
ukinitev
odstaviti (npr. ministra)
absoluten (npr. absolutna večina)
glasovati (npr. o osnutku/predlogu
zakona)
glasovanje (npr. ponovitev glasovanja;
predčasno glasovanje)
tajno glasovanje
splošen (npr. splošna volilna pravica)
alternativen (npr. alternativno glasovanje)
uradni list
mandatna doba, mandat
označiti, obkriţati (npr. izbranega
kandidata)
predlog za spremembo (npr. vloţiti)
prisoten, navzoč (npr. prisotni poslanci)
število (npr. poslanskih sedeţev)
delodajalec
delojemalec
način dela, način delovanja (npr.
parlamenta)
razpustiti (npr. parlament)
razpustitev (npr. parlamenta)
nadzorna funkcija
izvršilen (npr. izvršilna oblast)
izhodišče
izločiti /zapustiti koalicijo
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Nemško
Ausscheiden, das /z.B. ~ eines
Abgeordneten aus dem Parlament
ausschlaggebend
ausschreiben, schrieb aus, h.
ausgeschrieben /z.B. Parlamentswahlen ~
Ausschuss, der (-es, Ausschüsse) /z.B. ~
des Bundestages
Außenpolitik, die
ausüben, übte aus, h. ausgeübt /z.B. eine
Funktion ~
Ausübung, die /z.B. ~ einer Funktion
Auszählverfahren, das /z.B. ~ nach
Hare/Niemeyer
begrenzt /z.B. System ~er Abstimmung
berechnen, berechnete, h. berechnet /z.B.
den Wahlquotienten ~
Berechnung, die /z.B. ~ der Sitzverteilung
beschließen, beschloss, h. beschlossen
/z.B. ein Gesetz ~
Besonderheit, die
bestätigen, bestätigte, h. bestätigt
Bestätigung, die /z.B. ~ des
Bundeskanzlers im Bundestag
Bestimmung, die
Bevollmächtigte, der/die (-n,-n)

Slovensko
prenehanje mandata poslanca (npr.
izločitev poslanca iz parlamenta)
odločilen
razpisati (npr. parlamentarne volitve)
skupščinski komite (npr. zveznega
parlamenta)
zunanja politika
izvajati, opravljati (npr. funkcijo)
izvrševanje,opravljanje (npr. funkcije)
postopek izračuna glasov (npr.~ po
Hare/Nemeyer-jevi metodi)
omejen (npr. sistem omejenega
glasovanja)
izračunati (npr. volilni količnik)
izračun (npr. ~ delitve mandatov oz.
sedeţev)
sprejeti (npr. zakon)
posebnost
potrditi
potrditev (npr. zveznega kanclerja v
zveznem parlamentu)
odločba
pooblaščenec / pooblaščenka

Beziehung, die /z.B. ~ zwischen gewählten povezava, odnos (npr. med izvoljenimi
Abgeordneten und ihren Wählern
poslanci in njihovimi volivci)
Briefabstimmung, die
glasovanje po pošti
glasovanje po pošti (npr. oddati glas po
Briefwahl, die /z.B. Stimme per ~ abgeben pošti)
oblikovanje, ustanovitev (npr. volilnih
Bildung, die /z.B. ~ der Wahlkreise
enot)
Bundesabgeordnete, der/die (-n, -n)
zvezni poslanec / zvezna poslanka
Bundesbürger, der (-s, -)
drţavljan ZRN
Bundesebene, die /z.B. auf ~
drţavna raven (npr. na drţavni ravni)
Bundeskanzler, der (-s, -)
zvezni kancler
Bundesland, das, (-es, -länder)
zvezna deţela
Bundespräsident, der (-en, -en)
zvezni predsednik
Bundesrat, der
zvezni svet
Bundesratsmitglied, das (-s, -er) /z.B. ~er član zveznega sveta (npr. imenovati člane
ernennen
v zvezni svet)
Bundesregierung, die /z.B. ~
zusammensetzen
zvezna vlada (npr. sestaviti zvezno vlado)
Bundestag, der, nur Sg.
zvezni parlament (ZRN)
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Nemško
Bundestagssekretär, der (-s, -e)
Bundestagswahl, die (auch Wahlen zum
Deutschen Bundestag)
Bundesversammlung, die
Bundeswahlgesetz, das
Bürger, der (-s, -) /z.B. volljähriger ~
Bürgermeister, der (-s, -)
Bürgermeisterwahl, die
Deklaration, die
delegieren, delegierte, h. delegiert
Demokratie, die
Direktkandidat, der /z.B. ~ im eigenen
Wahlkreis
Direktmandat, das (-/e/s, -e)
Direktwahl, die
dividieren, dividierte, h. dividiert (durch)
Druck, der (-/e/s, Drücke) /z.B. ~ ausüben
Einbringung, die /z.B. ~ von Gesetzen
Einerwahlkreis, der (auch
Einmannwahlkreis)
Einfluss, der /z.B. ~ der Wähler
einführen, führte ein, h. eingeführt
einleiten, leitete ein, h. eingeleitet /z.B.
eine Parlamentsuntersuchung ~
Einleitung, die /z.B. ~ einer
Parlamentsuntersuchung
Einmannwahlkreis, der (auch
Einerwahlkreis)
Einzelkandidat, der (-en, -en)
einzeln /z.B. einzelne Fristen
Entscheidung, die (-, -en)
erforderlich /z.B. ~e Mehrheit bekommen,
die
Ergebnis, das (-es, -se)
erhalten, (er erhält), erhielt, h. erhalten
(auch gewinnen)/z.B: die meisten
Stimmen ~
Erhöhung, die /z.B. ~ der Wahlschwelle
Ermittlung, die /z.B. ~ des
Wahlergebnisses
ermöglichen, ermöglichte, h. ermöglicht
ernennen, ernannte, h. ernannt /z.B.
Bundesratsmitglieder ~
Ernennung, die /z.B. ~ der
Bundesratsmitglieder

Slovensko
tajnik zveznega zbora (parlamenta)
volitve v (nemški) zvezni parlament
zvezni zbor
Zvezni zakon o volitvah
občan, drţavljan (npr. polnoletni ~)
ţupan
volitve ţupana
deklaracija
delegirati
demokracija
kandidat iz svoje volilne enote
takojšnji, neposredni mandat
neposredne volitve
deliti (z)
pritisk (npr. izvajati pritisk)
predloţitev (npr. zakonov)
enomandatna, manjša volilna enota
vpliv (npr. ~ volilcev)
uvesti, vpeljati
uvesti (npr. parlamentarno preiskavo)
uvedba (npr. parlamentarne preiskave)
Enomandatna, manjša volilna enota
posamezni kandidat
posamezen, posamičen (npr. posamezni
roki)
odločitev
potreben (npr. dobiti potrebno večino)
rezultat, izid

dobiti (npr. največ glasov)
dvig, zvišanje (npr. volilnega praga)
ugotavljanje, določanje (npr. volilnega
izida)
omogočiti
imenovati (npr. člane v zvezni svet)
imenovanje (npr. članov v zvezni svet)
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Nemško
erringen, errang, h. errungen /z.B.
Stimmen ~
Ersatzwahl, die
erstplatziert /z.B. ~er Kandidat
Erststimme, die (auch Wahlkreisstimme)
Europaparlamentswahl, die
Feststellung, die /z.B. ~ der
Wahlergebnisse
föderativ /z.B. föderativer Staat (auch
Bundesstaat)
frei /z.B. ~ wählen
Freiberufler, der (-s, -)
Frist, die (-, -n)
Führer, der (-s, -) /z.B. ~ der stärksten
Partei
gebunden /z.B. an Weisungen ~
geheim /z.B. ~e Wahlen
Geheimnis, das (-es, -se)
Gemeinde, die (-, -en)
Geschäftsfähigkeit, die
Geschäftsordnung, die
Gesetz, das (-es, -e) /z.B. ~e
verabschieden
Gesetz über den Staatsrat, das
Gesetz über die Staatsratswahl, das (auch
Nationalratswahl)
Gesetzentwurf, der /z.B. über einen ~
abstimmen
gesetzgebend /z.B. ~e Körperschaft
Gesetzgeber, der
Gesetzgebung, die
Gesetzgebungsgewalt, die (auch
gesetzgebende Gewalt/Legislative)
gesetzlich /z.B. gesetzliche Regelung
Gestaltung, die
gewählt /z.B. ~er Abgeordneter
Gewalt (-, -en), die
Gewerbetreibende, der (-en, -en)
gewinnen, gewann, h. gewonnen /z.B. die
meisten Stimmen ~
Gleichheit, die /z.B. ~ vor dem Gesetz
Gleichheitssatz, der
gleich /z.B. ~es Wahlrecht

Slovensko
dobiti (npr. glasove)
nadomestne volitve
prvouvrščen (npr. prvouvrščeni kandidat)
prvi glas
volitve v evropski parlament
ugotovitev (npr. volilnih rezultatov)
federativen (npr. federativna, zvezna
drţava)
svoboden (npr. svobodno izbirati, voliti,
izvoliti)
svobodnjak, človek v samostojnem poklicu
rok
vodja (npr. zmagovite stranke)
vezan (npr. na obvezno navodilo,
direktivo)
tajen (npr. tajno glasovanje)
skrivnost, tajnost
občina
poslovna sposobnost
poslovnik
zakone (npr. sprejeti, sprejemati)
Zakon o drţavnem zboru
Zakon o volitvah v drţavni zbor
osnutek /predlog zakona (npr. glasovati o
predlogu zakona)
zakonodajen (npr. zakonodajno telo)
zakonodajalec
zakonodaja
zakonodajna oblast
zakonski (npr. zakonska ureditev)
oblika
izvoljen (npr. izvoljeni poslanec)
tukaj: oblast
obrtnik
zmagati; dobiti (npr. največ glasov)
enakost (npr. pred zakonom)
načelo enakosti
enak (npr. enaka volilna pravica)
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Nemško
gleichmäßig /z.B. ~ verteilen
Gouverneur, der /z.B. ~ der Bank
Sloweniens

Slovensko
enakomeren (npr. enakomerno
razporediti)

guverner (npr. Banke Slovenije)
temeljni zakon (tudi ustavni zakon,
Grundgesetz, das (-es, -e)/auch Verfassung ustava)
Grundsatz, der (-es, -sätze)
načelo
gültig /z.B. ~e Stimmzettel abgeben
veljaven (npr. oddati veljavne glasovnice)
Hälfte, die /z.B. ~ der Abgeordneten
polovica (npr. poslancev)
Hare Quotient, der (auch Hare Verfahren,
das)
Harejev količnik
Hauptaufgabe, die (-, -n)
glavna naloga
Hauptwohnsitz, der (auch ständiger/fester
Wohnsitz)
stalno bivališče
Innenpolitik, die
notranja politika
Kammer, die (-, -n)/z.B. erste oder zweite tukaj: zbor (dom) parlamenta (npr. prvi ali
Kammer
drugi dom parlamenta)
Kandidat, der (-en, -en)
kandidat
Kandidatenliste, die (-, -n)
lista kandidatov
kandidieren, kandidierte, h. kandidiert
(auch sich zur Wahl stellen)
kandidirati
Kanzlerdemokratie, die
»kanclerska demokracija«
Koalitionspartner, der (-s, -)/z.B. einen ~
koalicijski partner (npr. potrebovati
benötigen
koalicijskega partnerja)
Kombination, die /z.B. ~ von Verhältnisund Mehrheitswahlrecht

konstituieren, konstituierte, h. konstituiert

kombinacija (npr. proporcionalnega in
večinskega volilnega sistema)
kombiniran (npr. kombinirani volilni
sistem)
lokalna raven (npr. na lokalni ravni)
konstituirati, oblikovati, sestaviti,
ustanoviti, ustanavljati

konstruktiv /z.B. ~es Misstrauensvotum

konstruktiven (npr. konstruktivna
nezaupnica /komu/)

kombiniert /z.B. ~es Wahlsystem
Kommunalebene, die /z.B. auf ~

Kontrolle, die (-, -n) /z.B. ~ über die
Bundesregierung
Kontrollfunktion, die
kumulativ /z.B. ~e Abstimmung
Land, das (-es, -länder)
Landesebene, die /z.B. auf ~
Landesliste, die /z.B. ~ einer bestimmten
Partei
Landesparlament, das (-es, -e)
Landesregierung, die

nadzor (npr. nad zvezno vlado)
nadzorna funkcija
kumulativen, skupen, zbran (npr.
kumulativno/skupno glasovanje)
deţela (članica) zveze
deţelna raven (npr. na deţelni ravni)

deţelna lista (npr. ~ določene stranke)
deţelni parlament
deţelna vlada
deţelno okroţje, okroţni deţelni svet;
Landrat, der (-/e/s, -räte)
vodja deţelnega okroţja
Landratswahl, die (auch Wahl zum Landrat) volitve v okroţni deţelni svet
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Nemško
Landtag, der
Landtagswahl, die (auch Wahl zum
Landtag)
Landwirt, der (-/e/s, -e)
Legislativfunktion, die
Lesung, die (-, -en) /z.B. ~ eines
Gesetztentwurfs (auch Beratung, die)
lokal /z.B. ~e Interessen
Macht, die (-, Mächte)
Mandat, das (-/e/s, -e) /z.B. ~ ausüben
/verlieren
Mandatsperiode, die
Mehrheit, die (-, -en)
Mehrheitssystem, das
Mehrheitswahl, die
Mehrmandatswahlkreis, der (auch
Mehrpersonenwahlkreis)
Mehrheitsentscheidung, die
Mehrheitsvertretung, die
Minderheit, die (-, -en) /z.B. ~ des
Wahlkörpers
Minister, der (-s, -) /z.B.einen ~abwählen /
absetzen
Ministerpräsident, der (-en, -en)
Ministerrat, der
Missbrauch, der, meist Sg.
Misstrauensvotum, das
Mitglied, das (-s, -er) /z.B. ~ des
Wahlausschusses
mittelbar /z.B. ~e Wahlen
Nachwahl, die
Nationalprogramm, das (-s, -e)
Nationalrat, der (-/e/s, -räte) /z.B. das
Parlament in Österreich
Nationalratsmitglied, das (-s, -er)
oberste /z.B. ~r Gerichtshof
öffentlich /z.B. ~e Abstimmung
Ombudsfrau, die
Ombudsmann, der
Ortsgemeinschaft, die
Parlament, das (-/e/s, e) /auch
Staatsversammlung, die
Parlamentspräsident, der (-en, -en) /auch
Präsident des Parlaments,
Bundestagspräsident
Parlamentssitz, der (-es, -e)

Slovensko
deţelni zbor
volitve v deţelni zbor
kmet
zakonodajna funkcija
branje. posvetovanje (npr. predloga
zakona)
lokalen (npr. lokalni interesi)
moč
mandat (npr. opravljati / izgubiti)
mandatno obdobje
večina
večinski sistem
večinske volitve
večmandatna volilna enota
odločitev večine
večinska zastopanost
manjšina (npr. ~ volilnega telesa)
minister (npr. odstaviti ministra)
predsednik vlade
ministrski svet; svet ministrov
zloraba
nezaupnica (komu)
član (npr. volilnega odbora)
posreden (npr. posredne volitve)
naknadne volitve
drţavni program
drţavni zbor (npr. v Avstriji)
član drţavnega sveta
najvišji, vrhovni (npr. vrhovno sodišče)
javen (npr. javno glasovanje)
varuhinja človekovih pravic
varuh človekovih pravic
krajevna skupnost
parlament, skupščina
predsednik drţavnega zbora (tudi
predsednik zveznega parlamenta)
sedeţ v parlamentu
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Nemško
Parlamentswahl, die (-, -en) /z.B. ~
ausschreiben
Partei, die (-, -en) /z.B. ~ aus der
Landesliste
Parteienfinanzierung, die
personal /z.B. personale Zusammensetzung
des Parlaments
personalisiert /z.B. ~es
Verhältniswahlsystem
Präsident, der (-en, -en)/z.B. ~ der
Staatsversammlung
Präsidentschaftswahl, die (-, -en)
proportional /z.B. ~ zum Stimmenanteil
Proportionalsystem, das
Proportionalvertretung, die
proportionell /z.B. ~e Mandatsverteilung
Protokoll, das (-s, -e) /z.B. ~führen
ratifizieren, ratifizierte, h. ratifiziert /z.B.
internationale Verträge ~
Rechenschaft, die /z.B. zur ~ ziehen
Recht, das (-/e/s, -e) /z.B. ~ gewählt zu
werden
Rechtsstaat, der (-/e/s, -en)
regelmäßig /z.B. ~e Wahl
Regierung, die (-, -en)/z.B. ~ wechseln
Regierungsgremium, das (-s, -gremien)
Regierungspräsident, der (-en, -en)/auch
Regierungschef, der
Reihenfolge, die
rein /z.B. ~es Verhältniswahlsystem
relativ (z.B. ~e Mehrheit)
Resolution, die (-, -en)
Schutz, der /z.B. ~ des Wachlrechts
Schwäche, die (-, -n)
platzieren, sich, platzierte s., h.s. platziert
Sitz, der (-es, e)
Sitzung, die (-, -en) /z.B. ~ einberufen
Sitzverteilung, die (auch Verteilung der
Sitze)
Sonderwahlkreis, der (-es, -e)
Spiegelbild, das /z.B. ~ der politischen
Struktur
Staat, der (-/e/s, -en)
Staatsangehörigkeit, die

Slovensko
parlamentarne volitve (npr. razpisati)
stranka (npr. z deţelne liste)
financiranje strank
personalni, osbeni (npr. personalna
sestava parlamenta)
»personaliziran« (npr. proporcionalni
sistem)
predsednik (npr. ~ drţavnega zbora)
predsedniške volitve
sorazmeren (npr. sorazmerni deleţ glasov)
proporcionalni sistem
sorazmerna zastopanost
sorazmeren (npr. sorazmerna razdelitev
mandatov)
zapisnik (npr. pisati)
ratificirati (npr. mednarodne pogodbe)
poročilo; /poklicati na odgovornost
pravica (npr. biti voljen)
pravna drţava
reden (npr. redne volitve)
vlada (npr. zamenjati vlado)
vladni odbor, komite
predsednik vlade
vrstni red
čist (npr. čisti proporcionalni sistem)
relativen (npr. relativna večina)
resolucija
varstvo (npr. volilne pravice)
slabost
uvrstiti se
sedeţ
seja, zasedanje (npr. sklicati sejo)
razdelitev sedeţev
posebna volilna enota
zrcalna slika (npr. politične strukture)
drţava
drţavljanstvo
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Nemško
Staatsbürger, der (-s, -)
Staatshaushalt, der
Staatsordnung, die
Staatsorgan, das (-s, -e)
Staatspräsident, der (-en, -en)
Staatsrat, der
Staatsversammlung, die (-,-en)
Stadtrat, der
Stadtratswahl, die
Standpunkt, der (-/e/s, -e)

Slovensko
drţavljan
drţavni proračun
drţavna ureditev
drţavni organ
predsednik drţave
drţavni svet
drţavni zbor
mestni svet
volitve v mestni svet
stališče
poloţaj, (npr. pomembnost kanclerskega
poloţaja)
namesto koga; (npr. namestnik
predsednika oz. podpredsednik drţavnega
zbora)
namestnik
odločilni krog volitev

Stellung, die /z.B. starke ~ des Kanzlers
stellvertretend /z.B. ~er
Parlamentspräsident
Stellvertreter, der (-s, -)
Stichwahl, die
Stimmbezirk, der (-/e/s, -e) /auch
Wahlbezirk
Stimme, die (-, -en)/z.B. eine ~
abgeben/erringen
Stimmenanteil, der
Stimmenauszählen, das
Stimmenmehrheit, die
Stimmenverteilung, die
Stimmzettel, der (-s, -) /z.B. einen ~
überprüfen
Strafgesetzbuch, das

volilni okraj

synchron /z.B. ~e Abstimmung
System, das (-s, -e) /z.B. ~ der begrenzter
Abstimmung
Tagung, die (-, -en) /z.B. ~ der
Bundesversammlung
Tatsache, die (-, -en)
Überhangmandat, das (-/e/s, -e)
umrechnen, rechnete um, h. umgerechnet
/z.B. Stimmen in Sitze ~
Umrechnung, die /z.B. ~ von Stimmen in
Sitze
Unabhängigkeit, die
ungültig /z.B. ~er Wahlzettel
unmittelbar /z.B. ~e Wahlen
Unterschrift, die (-, -en)
unterstützen, unterstützte, h. unterstützt
/z.B. einen Kandidaten ~

glas (npr. dodeliti /dobiti glas)
deleţ glasov
štetje volilnih glasov
večina glasov
razdelitev glasov
glasovnica (npr. glasovnico
pregledati/preveriti)
kazenski zakonik
sočasen, časovno vzporeden, sinhron (npr.
sočasno glasovanje)
sistem (npr. omejenega glasovanja)
zasedanje (npr. zveznega zbora)
dejstvo
preseţni mandat
preračunati (npr. glasove v sedeţe)
preračunavanje (npr. glasov v sedeţe)
neodvisnost, samostojnost
neveljaven (npr. neveljavna glasovnica)
neposreden, direkten (npr. neposredne
volitve)
podpis
podpirati, podpreti (npr. kandidata)
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Nemško
Slovensko
Unterstützung, die /z.B. die größte ~ bei
Wählern
podpora (npr. največja podpora volilcev)
unterteilen, unterteilte, h. unterteilt /z.B. in
Wahlbezirke ~
razdeliti (npr. v volilne okraje)
Unvereinbarkeit, die /z.B. ~ der
Funktionen
nezdruţljivost (npr. ~ funkcij)
unvollkommen /z.B. ~es
Zweikammersystem
verabschieden, verabschiedete, h.
verabschiedet (z.B. ein Gesetz ~)
Verabschiedung, die /z.B. ~ von Gesetzen
Verantwortung, die
Verfahren, das (-s,-)
Verfassung, die /z.B. ~ verabschieden
Verfassungsänderung, die
Verfassungsartikel, der
Verfassungsbeschwerde, die
Verfassungsgericht, das
Verfassungsklage, die (gegen jemanden)
Verfassungskommission, die
Verfassungsrichter, der (-s, -)
verhältnismäßig /z.B. ~e Mandatsverteilung
(auch proportional)
Verhältnismäßigkeit, die /z.B. ~ der
Sitzverteilung (auch Proportionalität)
Verhältniswahl, die
verkünden, verkündete, h. verkündet /z.B.
Wahlergebnisse ~
Verkündung, die /z.B. ~ der
Wahlergebnisse
verletzen, verletzte, h. verletzt /z.B: ein
Gesetz ~
Verletzung, die (z.B: ~ eines Gesetzes)
verlieren, verlor, h. verloren /z.B.
Stimmen ~
Verlust, der (-/e/s, -e) /z.B. ~ des passiven
Wahlrechts
verringern, verringerte, h. verringert /z.B.
die Anzahl der Parteien im Parlament ~
Verringerung, die /z.B. ~ der Anzahl der
Parteien im Parlament
verteilen, verteilte, h. verteilt /z.B.
Stimmzettel ~
Verteilung, die /z.B. ~ der Stimmen
vertreten, er vertritt, vertrat, h. vertreten
/z.B. Wähler im Parlament ~

nepopoln (npr. nepopolni dvodomni
sistem)
sprejeti, sprejemati (npr. zakon)
sprejemanje, sprejetje (npr. zakonov)
odgovornost
postopek
ustava (npr. sprejeti ustavo)
sprememba ustave
člen ustave
ustavna pritoţba
ustavno sodišče
ustavna obtoţba
ustavna komisija
ustavni sodnik
sorazmeren/proporcionalen (npr.
sorazmerna delitev mandatov)
sorazmernost (npr. sorazmernost
razdelitve sedeţev)
proporcionalne volitve
razglasiti, objaviti (npr. volilne rezultate)
razglasitev (npr. volilnih rezultatov)
kršiti (npr. zakon)
kršitev (npr. zakona)
izgubiti (npr. glasove)
izguba (npr. pasivne volilne pravice)
zmanjšati (npr. število strank v
parlamentu)
zmanjšanje (npr. števila strank v
parlamentu)
porazdeliti (npr. glasovnice)
razdelitev (npr. glasov)
zastopati (npr. volivce v parlamentu)

52

Nemško
Vertreter, der (-s, -)/z.B. ~ im Parlament
Vertretung, die /z.B. ~ im Parlament
Vertretungsorgan, das (-s, -e)

Slovensko
predstavnik (npr. v parlamentu)
zastopstvo (npr. v parlamentu)
predstavniški organ

Vizekanzler, der (-s, -) /auch
stellvertretender Bundeskanzler oder
Stellvertreter des Bundeskanzlers
Volk, das (-/e/s, Völker)
Volksabstimmung, die (-, -en)
Volksbefragung, die /z.B. ~ ausschreiben
Volksvertretung, die
volljährig /z.B. ~er Bürger
Volljährigkeit, die
vollziehend /z.B. ~e Gewalt (auch
ausführende Gewalt oder Exekutive)
Voraussetzung, die /z.B. ~ für
demokratische Wahlen
vorschlagen (er schlägt vor), schlug vor, h.
vorgeschlagen

namestnik predsednika (zvezne) vlade,
podpredsednik (zvezne) vlade
ljudstvo
referendum, plebiscit
referendum (npr. razpisati)
predstavniško telo
polnoleten (npr. polnoletni drţavljan)
polnoletnost
izvršilen (npr. izvršilna veja oblasti)
pogoj (npr. za demokratične volitve)
predlagati

vorgeschlagen /z.B. unter den
vorgeschlagenen Kandidaten
vorgezogen /z.B. ~e Wahl

predlagan (npr. med predlaganimi
kandidati)
predčasen (npr. predčasne volitve)

Vorrang, der /z.B. ~ vor anderen Wählern
Vorschlag, der (-s, Vorschläge)

prednost (npr. pred drugimi volivci)
predlog
predčasen (npr. predčasno razpustiti
parlament)

vorzeitig /z.B. das Parlament ~ auflösen
Vorzugsreihenfolge, die /z.B. ~ der
Kandidaten
Wahl, die (-, -en) /z.B. ~ des
Bundeskanzlers
Wahlausgang, der /auch Wahlergebnis, das
Wahlausschreibung, die
Wahlausschuss, der /auch
Wahlkommission, die
Wahlausschussvorsitzende, der/die
wählbar
wahlberechtigt
Wahlbeteiligte, der/die (-n, -n)
Wahlbewerber, der (-s, -)
Wahlbewerberin, die (-, -nen)
Wahlbezirk, der (-/e/s, -e)
Wahlbezirkebene, die /z.B. auf ~
Wahlbezirkskommission, die

prednostni vrstni red (npr. kandidatov)
volitve (npr. zveznega kanclerja)
izid volitev, volilni izid, rezultat
razpis volitev
volilna komisija
predsednik/predsednica volilnega odbora
ki ima pasivno volilno pravico, ki ga je
mogoče izvoliti
volilno upravičen
volilni upravičenec
kandidat
kandidatka
volilni okoliš, okraj
raven volilnega okraja (npr. na ravni
volilnega okraja)
okrajna volilna komisija
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Nemško
Wahlergebnis, das (-ses, -se) (auch
Wahlausgang) /z.B. ~ bekannt geben
wählen, wählte, h. gewählt /z.B. einen
Kandidaten ~
Wählen, das (-s, -) /z.B. bei ~
Wähler, der (-s, -)
Wählerin, die (-, -en)
Wählerschaft, die; meist Sg.
Wählerstimme, die (-, -en)
Wählerunterschrift, die (-, -en)
Wählerverzeichnis, das /z.B. ins ~
eintragen
Wählerwille, der (-n, -n)
Wahlfreiheit, die
Wahlfunktion, die

Slovensko
izid volitev, volilni rezultat (npr. razglasiti)
voliti (npr. kandidata)
glasovanje (npr. pri glasovanju)
volivec
volivka
volivci in volivke
glas volivca
podpis volivca

volilni imenik (npr. vpisati v volilni imenik)
volja volivca
svoboda izbire
volilna funkcija
volilni krog (npr. v prvem/drugem volilnem
Wahlgang, der /z.B. im ersten/zweiten ~
krogu)
Wahlgesetz, das
Zakon o volitvah
Wahlgremium, das (-s, -gremien)
volilni odbor
Wahlkampf, der
predvolilni boj
Wahlkörper, der (-s, -)
volilno telo
Wahlkreis, der (-es, -e)/z.B. einen ~ bilden volilna enota (npr. oblikovati volilno enoto)
Wahlkreisbewerber, der (-s, -)
kandidat za volitve v volilni enoti
Wahlkreisvertreter, der (-s, -)
predstavnik volilne enote
Wahllokal, das (-s, -e) /auch Wahlraum,
der
volišče
volilni moţ, delegiran volilec (pri posrednih
Wahlmann, der (-es, -männer)
volitvah), elektor
Wahlmännergremium, das (-s, -gremien)
volilni odbor
Wahlorgan, das
volilni organ
Wahlorganisation, die
organizacija volitev
Wählquotient, der (-en, -en)
volilni količnik
Wahlrecht, das /z.B. ~ durchsetzen
Wahlrechtsschutz, das
Wahlschweigen, das
Wahlsystem, das
Wahltag, der /z.B. vor dem ~
Wahlunterstützung, die
Wahlverfahren, das
Wahlverlauf, der
Wahlzettel, der (-s, -), (auch Stimmzettel)
wechseln, wechselte, h. gewechselt /z.B.
die Regierung ~

volilna pravica (npr. uveljaviti volilno
pravico)
varstvo volilne pravice
volilni molk
volilni sistem
volilni dan (npr. pred volilnim dnevom)
volilna podpora
volilni postopek
potek volitev
glasovnica
zamenjati (npr. vlado)
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Nemško
Weisung, die /z.B. an keine ~en gebunden

Slovensko
(obvezno) navodilo, direktiva (npr. ni
vezano na nobena navodila)

wiederholt /z.B. ~e Wahl
Wiederholung, die /z.B. ~ der Abstimmung
Zahl, die (-, -en)
Zugehörigkeit, die

večkraten, ponovno (npr. ponovne volitve)
ponovitev (npr. glasovanja)
število
pripadnost

zusammensetzen, setzte zusammen, h.
zusammengesetzt /z.B. die
Bundesregierung ~

sestaviti (npr. zvezno vlado)

zusammentreten, (es tritt zusammen), trat
zusammen, i. zusammengetreten /z.B. das
Parlament tritt zusammen
Zusammentritt, der /z.B. ~ des Parlaments
zusätzlich /z.B. ~e Stimme
Zweidrittelunterstützung, die
Zweikammerparlament, das
Zweikreissystem, das
zweitplatziert /z.B. ~er Kandidat
Zweitstimme, die (auch Parteienstimme/
Listenstimme/Kanzlerstimme)

zbrati se; konstituirati (npr. parlament)
konstituiranje (npr. parlamenta)
dodaten (npr. dodatni glas)
dvotretjinska podpora
dvodomni parlament
dvokroţni sistem
drugouvrščen (npr. drugouvrščeni
kandidat)
drugi glas
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Priloga 3: Slovensko-nemški geslovnik
Slovensko
absoluten (npr. absolutna večina)
alternativen (npr. alternativno glasovanje)
branje. posvetovanje (npr. predloga
zakona)
čist (npr. čisti proporcionalni sistem)
član (npr. volilnega odbora)
član drţavnega sveta
član zveznega sveta (npr. imenovati člane
v zvezni svet)
člen ustave
dejstvo
deklaracija
delegirati
deleţ glasov
deliti (z)
delodajalec
delojemalec
demokracija
deţela (članica) zveze
deţelna lista (npr. ~ določene stranke)
deţelna raven (npr. na deţelni ravni)
deţelna vlada
deţelni parlament
deţelni zbor
deţelno okroţje, okroţni deţelni svet;
vodja deţelnega okroţja
dobiti (npr. glasove)
dobiti (npr. največ glasov)
dodaten (npr. dodatni glas)
drugi glas
drugouvrščen (npr. drugouvrščeni
kandidat)
drţava
drţavljan
drţavljan ZRN
drţavljanstvo
drţavna raven (npr. na drţavni ravni)
drţavna ureditev

Nemško
absolut /z.B. ~e Mehrheit
alternativ /z.B. ~e Abstimmung
Lesung, die (-, -en) /z.B. ~ eines
Gesetztentwurfs (auch Beratung, die)
rein /z.B. ~es Verhältniswahlsystem
Mitglied, das (-s, -er) /z.B. ~ des
Wahlausschusses
Nationalratsmitglied, das (-s, -er)
Bundesratsmitglied, das (-s, -er) /z.B. ~er
ernennen
Verfassungsartikel, der
Tatsache, die (-, -en)
Deklaration, die
delegieren, delegierte, h. delegiert
Stimmenanteil, der
dividieren, dividierte, h. dividiert (durch)
Arbeitgeber, der (-s, -)
Arbeitnehmer, der (-s, -)
Demokratie, die
Land, das (-es, -länder)
Landesliste, die /z.B. ~ einer bestimmten
Partei
Landesebene, die /z.B. auf ~
Landesregierung, die
Landesparlament, das (-es, -e)
Landtag, der
Landrat, der (-/e/s, -räte)
erringen, errang, h. errungen /z.B.
Stimmen ~
erhalten, (er erhält), erhielt, h. erhalten
(auch gewinnen)/z.B: die meisten
Stimmen ~
zusätzlich /z.B. ~e Stimme
Zweitstimme, die (auch Parteienstimme/
Listenstimme/Kanzlerstimme)
zweitplatziert /z.B. ~er Kandidat
Staat, der (-/e/s, -en)
Staatsbürger, der (-s, -)
Bundesbürger, der (-s, -)
Staatsangehörigkeit, die
Bundesebene, die /z.B. auf ~
Staatsordnung, die
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Slovensko
drţavni organ
drţavni program
drţavni proračun
drţavni svet
drţavni zbor
drţavni zbor (npr. v Avstriji)
dvig, zvišanje (npr. volilnega praga)
dvodomni parlament
dvokroţni sistem
dvotretjinska podpora
enak (npr. enaka volilna pravica)
enakomeren (npr. enakomerno
razporediti)
enakost (npr. pred zakonom)
enomandatna, manjša volilna enota
Enomandatna, manjša volilna enota
federativen (npr. federativna, zvezna
drţava)
financiranje strank
glas (npr. dodeliti /dobiti glas)
glas volivca
glasovanje (npr. ponovitev glasovanja;
predčasno glasovanje)
glasovanje (npr. pri glasovanju)
glasovanje po pošti
glasovanje po pošti (npr. oddati glas po
pošti)
glasovati (npr. o osnutku/predlogu
zakona)
glasovnica
glasovnica (npr. glasovnico
pregledati/preveriti)
glavna naloga
guverner (npr. Banke Slovenije)
Harejev količnik
imenovanje (npr. članov v zvezni svet)
imenovati (npr. člane v zvezni svet)
izguba (npr. pasivne volilne pravice)
izgubiti (npr. glasove)

Nemško
Staatsorgan, das (-s, -e)
Nationalprogramm, das (-s, -e)
Staatshaushalt, der
Staatsrat, der
Staatsversammlung, die (-,-en)
Nationalrat, der (-/e/s, -räte) /z.B. das
Parlament in Österreich
Erhöhung, die /z.B. ~ der Wahlschwelle
Zweikammerparlament, das
Zweikreissystem, das
Zweidrittelunterstützung, die
gleich /z.B. ~es Wahlrecht
gleichmäßig /z.B. ~ verteilen
Gleichheit, die /z.B. ~ vor dem Gesetz
Einerwahlkreis, der (auch
Einmannwahlkreis)
Einmannwahlkreis, der (auch
Einerwahlkreis)
föderativ /z.B. föderativer Staat (auch
Bundesstaat)
Parteienfinanzierung, die
Stimme, die (-, -en)/z.B. eine ~
abgeben/erringen
Wählerstimme, die (-, -en)
Abstimmung, die/z.B. Wiederholung der ~;
vorzeitige ~
Wählen, das (-s, -) /z.B. bei ~
Briefabstimmung, die
Briefwahl, die /z.B. Stimme per ~ abgeben
abstimmen, stimmte ab, h. abgestimmt
/z.B. über einen Gesetzentwurf ~
Wahlzettel, der (-s, -), (auch Stimmzettel)
Stimmzettel, der (-s, -) /z.B. einen ~
überprüfen
Hauptaufgabe, die (-, -n)
Gouverneur, der /z.B. ~ der Bank
Sloweniens
Hare Quotient, der (auch Hare Verfahren,
das)
Ernennung, die /z.B. ~ der
Bundesratsmitglieder
ernennen, ernannte, h. ernannt /z.B.
Bundesratsmitglieder ~
Verlust, der (-/e/s, -e) /z.B. ~ des passiven
Wahlrechts
verlieren, verlor, h. verloren
/z.B.Stimmen ~
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Slovensko
izhodišče
izid volitev, volilni izid, rezultat
izid volitev, volilni rezultat (npr. razglasiti)
izločiti /zapustiti koalicijo
izračun (npr. ~ delitve mandatov oz.
sedeţev)
izračunati (npr. volilni količnik)
izvajati, opravljati (npr. funkcijo)
izvoljen (npr. izvoljeni poslanec)
izvrševanje,opravljanje (npr. funkcije)
izvršilen (npr. izvršilna oblast)
izvršilen (npr. izvršilna veja oblasti)
javen (npr. javno glasovanje)
kanclerska demokracija
kandidat
kandidat
kandidat iz svoje volilne enote
kandidat za volitve v volilni enoti
kandidatka
kandidirati
kazenski zakonik
ki ima pasivno volilno pravico, ki ga je
mogoče izvoliti
kmet
koalicijski partner (npr. potrebovati
koalicijskega partnerja)
kombinacija (npr. proporcionalnega in
večinskega volilnega sistema)
kombiniran (npr. kombinirani volilni
sistem)
konstituiranje (npr. parlamenta)
konstituirati, oblikovati, sestaviti,
ustanoviti, ustanavljati
konstruktiven (npr. konstruktivna
nezaupnica /komu/)
krajevna skupnost
kršitev (npr. zakona)
kršiti (npr. zakon)
kumulativen, skupen, zbran (npr.
kumulativno/skupno glasovanje)

Nemško
Ausganspunkt, der
Wahlausgang, der /auch Wahlergebnis, das
Wahlergebnis, das (-ses, -se) (auch
Wahlausgang) /z.B. ~ bekannt geben
ausscheiden, schied aus, h./i.
ausgeschieden
Berechnung, die /z.B. ~ der Sitzverteilung
berechnen, berechnete, h. berechnet /z.B.
den Wahlquotienten ~
ausüben, übte aus, h. ausgeübt /z.B. eine
Funktion ~
gewählt /z.B. ~er Abgeordneter
Ausübung, die /z.B. ~ einer Funktion
ausführend /z.B. ~e Gewalt (auch
vollziehende Gewalt)
vollziehend /z.B. ~e Gewalt (auch
ausführende Gewalt oder Exekutive)
öffentlich /z.B. ~e Abstimmung
Kanzlerdemokratie, die
Kandidat, der (-en, -en)
Wahlbewerber, der (-s, -)
Direktkandidat, der /z.B. ~ im eigenen
Wahlkreis
Wahlkreisbewerber, der (-s, -)
Wahlbewerberin, die (-, -nen)
kandidieren, kandidierte, h. kandidiert
(auch sich zur Wahl stellen)
Strafgesetzbuch, das
wählbar
Landwirt, der (-/e/s, -e)
Koalitionspartner, der (-s, -)/z.B. einen ~
benötigen
Kombination, die /z.B. ~ von Verhältnisund Mehrheitswahlrecht
kombiniert /z.B. ~es Wahlsystem
Zusammentritt, der /z.B. ~ des Parlaments
konstituieren, konstituierte, h. konstituiert
konstruktiv /z.B. ~es Misstrauensvotum
Ortsgemeinschaft, die
Verletzung, die (z.B: ~ eines Gesetzes)
verletzen, verletzte, h. verletzt /z.B: ein
Gesetz ~
kumulativ /z.B. ~e Abstimmung
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Slovensko
lista kandidatov
ljudstvo
lokalen (npr. lokalni interesi)
lokalna raven (npr. na lokalni ravni)
mandat (npr. opravljati / izgubiti)
mandatna doba, mandat
mandatno obdobje
manjšina (npr. ~ volilnega telesa)
mestni svet
minister (npr. odstaviti ministra)
ministrski svet; svet ministrov
moč
načelo
načelo enakosti
način dela, način delovanja (npr.
parlamenta)
nadomestne volitve
nadzor (npr. nad zvezno vlado)
nadzorna funkcija
nadzorna funkcija
najvišji, vrhovni (npr. vrhovno sodišče)
naknadne volitve
namestnik
namestnik predsednika (zvezne) vlade,
podpredsednik (zvezne) vlade
namesto koga; (npr. namestnik
predsednika oz. podpredsednik drţavnega
zbora)
neodvisnost, samostojnost
nepopoln (npr. nepopolni dvodomni
sistem)
neposreden, direkten (npr. neposredne
volitve)
neposredne volitve
neveljaven (npr. neveljavna glasovnica)
nezaupnica (komu)
nezdruţljivost (npr. ~ funkcij)
notranja politika
občan, drţavljan (npr. polnoletni ~)
občina
oblika

Nemško
Kandidatenliste, die (-, -n)
Volk, das (-/e/s, Völker)
lokal /z.B. ~e Interessen
Kommunalebene, die /z.B. auf ~
Mandat, das (-/e/s, -e) /z.B. ~ ausüben
/verlieren
Amtszeit, die (auch Mandatsperiode)
Mandatsperiode, die
Minderheit, die (-, -en) /z.B. ~ des
Wahlkörpers
Stadtrat, der
Minister, der (-s, -) /z.B.einen ~abwählen /
absetzen
Ministerrat, der
Macht, die (-, Mächte)
Grundsatz, der (-es, -sätze)
Gleichheitssatz, der
Arbeitsweise, die /z.B. ~ des Parlaments
Ersatzwahl, die
Kontrolle, die (-, -n) /z.B. ~ über die
Bundesregierung
Aufsichtsfunktion, die
Kontrollfunktion, die
oberste /z.B. ~r Gerichtshof
Nachwahl, die
Stellvertreter, der (-s, -)
Vizekanzler, der (-s, -) /auch
stellvertretender Bundeskanzler oder
Stellvertreter des Bundeskanzlers
stellvertretend /z.B. ~er
Parlamentspräsident
Unabhängigkeit, die
unvollkommen /z.B. ~es
Zweikammersystem
unmittelbar /z.B. ~e Wahlen
Direktwahl, die
ungültig /z.B. ~er Wahlzettel
Misstrauensvotum, das
Unvereinbarkeit, die /z.B. ~ der
Funktionen
Innenpolitik, die
Bürger, der (-s, -) /z.B. volljähriger ~
Gemeinde, die (-, -en)
Gestaltung, die
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Slovensko
oblikovanje, ustanovitev (npr. volilnih
enot)
obrtnik
obvezno navodilo, direktiva (npr. ni
vezano na nobena navodila)
oddati (npr. glasovnico)
odgovornost
odločba
odločilen
odločilni krog volitev
odločitev
odločitev večine
odpoklicati (npr. ministra)
odstaviti (npr. ministra)
okrajna volilna komisija
omejen (npr. sistem omejenega
glasovanja)
omogočiti
organizacija volitev
osnutek /predlog zakona (npr. glasovati o
predlogu zakona)
označiti, obkriţati (npr. izbranega
kandidata)

Nemško
Bildung, die /z.B. ~ der Wahlkreise
Gewerbetreibende, der (-en, -en)
Weisung, die /z.B. an keine ~en gebunden
abgeben, gab ab, h. abgegeben /z.B. einen
Stimmzettel ~
Verantwortung, die
Bestimmung, die
ausschlaggebend
Stichwahl, die
Entscheidung, die (-, -en)
Mehrheitsentscheidung, die
abberufen, berief ab, h. abgerufen /z.B.
einen Minister ~
absetzen, setzte ab, h. abgesetzt /z.B.
einen Minsiter ~
Wahlbezirkskommission, die

begrenzt /z.B. System ~er Abstimmung
ermöglichen, ermöglichte, h. ermöglicht
Wahlorganisation, die
Gesetzentwurf, der /z.B. über einen ~
abstimmen
ankreuzen, kreuzte an, h. angekreuzt /z.B.
den gewählten Kandidaten ~
Parlament, das (-/e/s, e) /auch
parlament, skupščina
Staatsversammlung, die
Parlamentswahl, die (-, -en) /z.B. ~
parlamentarne volitve (npr. razpisati)
ausschreiben
personalisiert /z.B. ~es
personaliziran (npr. proporcionalni sistem) Verhältniswahlsystem
personalni, osbeni (npr. personalna
personal /z.B. personale Zusammensetzung
sestava parlamenta)
des Parlaments
unterstützen, unterstützte, h. unterstützt
podpirati, podpreti (npr. kandidata)
/z.B. einen Kandidaten ~
podpis
Unterschrift, die (-, -en)
podpis volivca
Wählerunterschrift, die (-, -en)
Unterstützung, die /z.B. die größte ~ bei
podpora (npr. največja podpora volilcev)
Wählern
Voraussetzung, die /z.B. ~ für
pogoj (npr. za demokratične volitve)
demokratische Wahlen
polnoleten (npr. polnoletni drţavljan)
volljährig /z.B. ~er Bürger
polnoletnost
Volljährigkeit, die
polovica (npr. poslancev)
Hälfte, die /z.B. ~ der Abgeordneten
poloţaj, (npr. pomembnost kanclerskega
poloţaja)
Stellung, die /z.B. starke ~ des Kanzlers
ponovitev (npr. glasovanja)
Wiederholung, die /z.B. ~ der Abstimmung
pooblaščenec / pooblaščenka
Bevollmächtigte, der/die (-n,-n)
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Slovensko
porazdeliti (npr. glasovnice)
poročilo; /poklicati na odgovornost
posamezen, posamičen (npr. posamezni
roki)
posamezni kandidat
posebna volilna enota
posebnost
poslanec, poslanka
poslanski mandat
poslanski sedeţ (npr. dobiti vse poslanske
sedeţe)
poslovna sposobnost
poslovnik
posreden (npr. posredne volitve)
postopek
postopek izračuna glasov (npr.~ po
Hare/Nemeyer-jevi metodi)
potek volitev
potrditev (npr. zveznega kanclerja v
zveznem parlamentu)
potrditi
potreben (npr. dobiti potrebno večino)
povezava, odnos (npr. med izvoljenimi
poslanci in njihovimi volivci)
pravica (npr. biti voljen)
pravna drţava
predčasen (npr. predčasne volitve)
predčasen (npr. predčasno razpustiti
parlament)
predlagan (npr. med predlaganimi
kandidati)
predlagati
predlog
predlog za spremembo (npr. vloţiti)
predloţitev (npr. zakonov)
prednost (npr. pred drugimi volivci)
prednostni vrstni red (npr. kandidatov)
predsednik (npr. ~ drţavnega zbora)
predsednik drţave
predsednik drţavnega zbora (tudi
predsednik zveznega parlamenta)

Nemško
verteilen, verteilte, h. verteilt /z.B.
Stimmzettel ~
Rechenschaft, die /z.B. zur ~ ziehen
einzeln /z.B. einzelne Fristen
Einzelkandidat, der (-en, -en)
Sonderwahlkreis, der (-es, -e)
Besonderheit, die
Abgeordnete, der/die (-n, -n) (auch
Parlamentarier)
Abgeordnetenmandat, das (-/e/s, -e)
Abgeordnetensitz, der (-es, -e) /z.B. alle
~e bekommen
Geschäftsfähigkeit, die
Geschäftsordnung, die
mittelbar /z.B. ~e Wahlen
Verfahren, das (-s,-)
Auszählverfahren, das /z.B. ~ nach
Hare/Niemeyer
Wahlverlauf, der
Bestätigung, die /z.B. ~ des
Bundeskanzlers im Bundestag
bestätigen, bestätigte, h. bestätigt
erforderlich /z.B. ~e Mehrheit bekommen,
die
Beziehung, die /z.B. ~ zwischen gewählten
Abgeordneten und ihren Wählern
Recht, das (-/e/s, -e) /z.B. ~ gewählt zu
werden
Rechtsstaat, der (-/e/s, -en)
vorgezogen /z.B. ~e Wahl
vorzeitig /z.B. das Parlament ~ auflösen
vorgeschlagen /z.B. unter den
vorgeschlagenen Kandidaten
vorschlagen (er schlägt vor), schlug vor, h.
vorgeschlagen
Vorschlag, der (-s, Vorschläge)
Änderungsantrag, der /z.B. einen ~ stellen
Einbringung, die /z.B. ~ von Gesetzen
Vorrang, der /z.B. ~ vor anderen Wählern
Vorzugsreihenfolge, die /z.B. ~ der
Kandidaten
Präsident, der (-en, -en)/z.B. ~ der
Staatsversammlung
Staatspräsident, der (-en, -en)
Parlamentspräsident, der (-en, -en) /auch
Präsident des Parlaments,
Bundestagspräsident
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Slovensko
predsednik vlade
predsednik vlade
predsednik/predsednica volilnega odbora
predsedniške volitve
predstavnik (npr. v parlamentu)
predstavnik volilne enote
predstavniški organ
predstavniško telo
predvolilni boj
prenehanje mandata poslanca (npr.
izločitev poslanca iz parlamenta)
preračunati (npr. glasove v sedeţe)
preračunavanje (npr. glasov v sedeţe)
preseţni mandat
pripadnost
prisoten, navzoč (npr. prisotni poslanci)
pritisk (npr. izvajati pritisk)
proporcionalne volitve
proporcionalni sistem
prvi glas
prvouvrščen (npr. prvouvrščeni kandidat)
ratificirati (npr. mednarodne pogodbe)
raven volilnega okraja (npr. na ravni
volilnega okraja)
razdelitev (npr. glasov)
razdelitev glasov
razdelitev sedeţev
razdeliti (npr. v volilne okraje)
razglasiti, objaviti (npr. volilne rezultate)
razglasitev (npr. volilnih rezultatov)
razpis volitev
razpisati (npr. parlamentarne volitve)
razpustitev (npr. parlamenta)
razpustiti (npr. parlament)
reden (npr. redne volitve)
referendum (npr. razpisati)
referendum, plebiscit
relativen (npr. relativna večina)

Nemško
Ministerpräsident, der (-en, -en)
Regierungspräsident, der (-en, -en)/auch
Regierungschef, der
Wahlausschussvorsitzende, der/die
Präsidentschaftswahl, die (-, -en)
Vertreter, der (-s, -)/z.B. ~ im Parlament
Wahlkreisvertreter, der (-s, -)
Vertretungsorgan, das (-s, -e)
Volksvertretung, die
Wahlkampf, der
Ausscheiden, das /z.B. ~ eines
Abgeordneten aus dem Parlament
umrechnen, rechnete um, h. umgerechnet
/z.B. Stimmen in Sitze ~
Umrechnung, die /z.B. ~ von Stimmen in
Sitze
Überhangmandat, das (-/e/s, -e)
Zugehörigkeit, die
anwesend /z.B. ~e Abgeordnete
Druck, der (-/e/s, Drücke) /z.B. ~ ausüben
Verhältniswahl, die
Proportionalsystem, das
Erststimme, die (auch Wahlkreisstimme)
erstplatziert /z.B. ~er Kandidat
ratifizieren, ratifizierte, h. ratifiziert /z.B.
internationale Verträge ~
Wahlbezirkebene, die /z.B. auf ~
Verteilung, die /z.B. ~ der Stimmen
Stimmenverteilung, die
Sitzverteilung, die (auch Verteilung der
Sitze)
unterteilen, unterteilte, h. unterteilt /z.B. in
Wahlbezirke ~
verkünden, verkündete, h. verkündet /z.B.
Wahlergebnisse ~
Verkündung, die /z.B. ~ der
Wahlergebnisse
Wahlausschreibung, die
ausschreiben, schrieb aus, h.
ausgeschrieben /z.B. Parlamentswahlen ~
Auflösung, die /z.B. ~ des Parlaments
auflösen, löste auf, h. aufgelöst /z.B. das
Parlament ~
regelmäßig /z.B. ~e Wahl
Volksbefragung, die /z.B. ~ ausschreiben
Volksabstimmung, die (-, -en)
relativ (z.B. ~e Mehrheit)
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Slovensko
resolucija
rezultat, izid
rok
sedeţ
sedeţ v parlamentu
seja, zasedanje (npr. sklicati sejo)
sestaviti (npr. zvezno vlado)
sistem (npr. omejenega glasovanja)
skrivnost, tajnost
skupščinski komite (npr. zveznega
parlamenta)
slabost
sočasen, časovno vzporeden, sinhron (npr.
sočasno glasovanje)
sorazmeren (npr. sorazmerna razdelitev
mandatov)
sorazmeren (npr. sorazmerni deleţ glasov)
sorazmeren/proporcionalen (npr.
sorazmerna delitev mandatov)
sorazmerna zastopanost
sorazmernost (npr. sorazmernost
razdelitve sedeţev)
splošen (npr. splošna volilna pravica)
sprejemanje, sprejetje (npr. zakonov)
sprejeti (npr. zakon)
sprejeti, sprejemati (npr. zakon)
sprememba ustave
stališče
stalno bivališče
stranka (npr. z deţelne liste)
svoboda izbire
svoboden (npr. svobodno izbirati, voliti,
izvoliti)
svobodnjak, človek v samostojnem poklicu
štetje volilnih glasov
število
število (npr. poslanskih sedeţev)
tajen (npr. tajno glasovanje)
tajnik zveznega zbora (parlamenta)
tajno glasovanje

Nemško
Resolution, die (-, -en)
Ergebnis, das (-es, -se)
Frist, die (-, -n)
Sitz, der (-es, e)
Parlamentssitz, der (-es, -e)
Sitzung, die (-, -en) /z.B. ~ einberufen
zusammensetzen, setzte zusammen, h.
zusammengesetzt /z.B. die
Bundesregierung ~
System, das (-s, -e) /z.B. ~ der begrenzter
Abstimmung
Geheimnis, das (-es, -se)
Ausschuss, der (-es, Ausschüsse) /z.B. ~
des Bundestages
Schwäche, die (-, -n)
synchron /z.B. ~e Abstimmung
proportionell /z.B. ~e Mandatsverteilung
proportional /z.B. ~ zum Stimmenanteil
verhältnismäßig /z.B. ~e Mandatsverteilung
(auch proportional)
Proportionalvertretung, die
Verhältnismäßigkeit, die /z.B. ~ der
Sitzverteilung (auch Proportionalität)
allgemein /z.B. ~es Wahlrecht
Verabschiedung, die /z.B. ~ von Gesetzen
beschließen, beschloss, h. beschlossen
/z.B. ein Gesetz ~
verabschieden, verabschiedete, h.
verabschiedet (z.B. ein Gesetz ~)
Verfassungsänderung, die
Standpunkt, der (-/e/s, -e)
Hauptwohnsitz, der (auch ständiger/fester
Wohnsitz)
Partei, die (-, -en) /z.B. ~ aus der
Landesliste
Wahlfreiheit, die
frei /z.B. ~ wählen
Freiberufler, der (-s, -)
Stimmenauszählen, das
Zahl, die (-, -en)
Anzahl, die; nur Sg./z.B. ~ der
Abgeordnetensitze
geheim /z.B. ~e Wahlen
Bundestagssekretär, der (-s, -e)
Abstimmungsgeheimnis, das
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Slovensko
Nemško
takojšnji, neposredni mandat
Direktmandat, das (-/e/s, -e)
temeljni zakon (tudi ustavni zakon,
ustava)
Grundgesetz, das (-es, -e)/auch Verfassung
tukaj: oblast
Gewalt (-, -en), die
tukaj: zbor (dom) parlamenta (npr. prvi ali Kammer, die (-, -n)/z.B. erste oder zweite
drugi dom parlamenta)
Kammer
ugotavljanje, določanje (npr. volilnega
Ermittlung, die /z.B. ~ des
izida)
Wahlergebnisses
Feststellung, die /z.B. ~ der
ugotovitev (npr. volilnih rezultatov)
Wahlergebnisse
ukinitev
Abschaffung, die; nur Sg.
uradni list
Amtsblatt, das
ustava (npr. sprejeti ustavo)
Verfassung, die /z.B. ~ verabschieden
ustavna komisija
Verfassungskommission, die
ustavna obtoţba
Verfassungsklage, die (gegen jemanden)
ustavna pritoţba
Verfassungsbeschwerde, die
ustavni sodnik
Verfassungsrichter, der (-s, -)
ustavno sodišče
Verfassungsgericht, das
Einleitung, die /z.B. ~ einer
uvedba (npr. parlamentarne preiskave)
Parlamentsuntersuchung
einleiten, leitete ein, h. eingeleitet /z.B.
uvesti (npr. parlamentarno preiskavo)
eine Parlamentsuntersuchung ~
uvesti, vpeljati
einführen, führte ein, h. eingeführt
uvrstiti se
platzieren, sich, platzierte s., h.s. platziert
varstvo (npr. volilne pravice)
Schutz, der /z.B. ~ des Wachlrechts
varstvo volilne pravice
Wahlrechtsschutz, das
varuh človekovih pravic
Ombudsmann, der
varuhinja človekovih pravic
Ombudsfrau, die
večina
Mehrheit, die (-, -en)
večina glasov
Stimmenmehrheit, die
večinska zastopanost
Mehrheitsvertretung, die
večinske volitve
Mehrheitswahl, die
večinski sistem
Mehrheitssystem, das
večkraten, ponovno (npr. ponovne volitve) wiederholt /z.B. ~e Wahl
Mehrmandatswahlkreis, der (auch
večmandatna volilna enota
Mehrpersonenwahlkreis)
veljaven (npr. oddati veljavne glasovnice) gültig /z.B. ~e Stimmzettel abgeben
vezan (npr. na obvezno navodilo,
direktivo)
gebunden /z.B. an Weisungen ~
vlada (npr. zamenjati vlado)
Regierung, die (-, -en)/z.B. ~ wechseln
vladni odbor, komite
Regierungsgremium, das (-s, -gremien)
Führer, der (-s, -) /z.B. ~ der stärksten
vodja (npr. zmagovite stranke)
Partei
volilna enota (npr. oblikovati volilno enoto) Wahlkreis, der (-es, -e)/z.B. einen ~ bilden
volilna funkcija
Wahlfunktion, die
Wahlausschuss, der /auch
volilna komisija
Wahlkommission, die
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Slovensko
volilna podpora
volilna pravica (npr. uveljaviti volilno
pravico)
volilni dan (npr. pred volilnim dnevom)
volilni imenik (npr. vpisati v volilni imenik)
volilni količnik
volilni krog (npr. v prvem/drugem volilnem
krogu)
volilni molk
volilni moţ, delegiran volilec (pri posrednih
volitvah), elektor
volilni odbor
volilni odbor
volilni okoliš, okraj
volilni okraj
volilni organ
volilni postopek
volilni sistem
volilni upravičenec
volilno telo
volilno upravičen
volišče
voliti (npr. kandidata)
volitve (npr. zveznega kanclerja)
volitve v (nemški) zvezni parlament
volitve v deţelni zbor
volitve v evropski parlament
volitve v mestni svet
volitve v okroţni deţelni svet
volitve ţupana
volivci in volivke
volivec
volivka
volja volivca
vpliv (npr. ~ volilcev)
vrstni red
Zakon o drţavnem zboru
Zakon o volitvah
Zakon o volitvah v drţavni zbor

Nemško
Wahlunterstützung, die
Wahlrecht, das /z.B. ~ durchsetzen
Wahltag, der /z.B. vor dem ~
Wählerverzeichnis, das /z.B. ins ~
eintragen
Wählquotient, der (-en, -en)
Wahlgang, der /z.B. im ersten/zweiten ~
Wahlschweigen, das
Wahlmann, der (-es, -männer)
Wahlgremium, das (-s, -gremien)
Wahlmännergremium, das (-s, -gremien)
Wahlbezirk, der (-/e/s, -e)
Stimmbezirk, der (-/e/s, -e) /auch
Wahlbezirk
Wahlorgan, das
Wahlverfahren, das
Wahlsystem, das
Wahlbeteiligte, der/die (-n, -n)
Wahlkörper, der (-s, -)
wahlberechtigt
Wahllokal, das (-s, -e) /auch Wahlraum,
der
wählen, wählte, h. gewählt /z.B. einen
Kandidaten ~
Wahl, die (-, -en) /z.B. ~ des
Bundeskanzlers
Bundestagswahl, die (auch Wahlen zum
Deutschen Bundestag)
Landtagswahl, die (auch Wahl zum
Landtag)
Europaparlamentswahl, die
Stadtratswahl, die
Landratswahl, die (auch Wahl zum Landrat)
Bürgermeisterwahl, die
Wählerschaft, die; meist Sg.
Wähler, der (-s, -)
Wählerin, die (-, -en)
Wählerwille, der (-n, -n)
Einfluss, der /z.B. ~ der Wähler
Reihenfolge, die
Gesetz über den Staatsrat, das
Wahlgesetz, das
Gesetz über die Staatsratswahl, das (auch
Nationalratswahl)
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Slovensko
zakone (npr. sprejeti, sprejemati)
zakonodaja
zakonodajalec
zakonodajen (npr. zakonodajno telo)
zakonodajna funkcija
zakonodajna oblast
zakonski (npr. zakonska ureditev)
zamenjati (npr. vlado)
zapisnik (npr. pisati)
zasedanje (npr. zveznega zbora)
zastopati (npr. volivce v parlamentu)
zastopstvo (npr. v parlamentu)
zavrniti, zavračati
zbrati se; konstituirati (npr. parlament)
zloraba
zmagati; dobiti (npr. največ glasov)
zmanjšanje (npr. števila strank v
parlamentu)
zmanjšati (npr. število strank v
parlamentu)
zrcalna slika (npr. politične strukture)
zunanja politika
zvezna deţela
zvezna vlada (npr. sestaviti zvezno vlado)
zvezni kancler
zvezni parlament (ZRN)
zvezni poslanec / zvezna poslanka
zvezni predsednik
zvezni svet
Zvezni zakon o volitvah
zvezni zbor
ţupan

Nemško
Gesetz, das (-es, -e) /z.B. ~e
verabschieden
Gesetzgebung, die
Gesetzgeber, der
gesetzgebend /z.B. ~e Körperschaft
Legislativfunktion, die
Gesetzgebungsgewalt, die (auch
gesetzgebende Gewalt/Legislative)
gesetzlich /z.B. gesetzliche Regelung
wechseln, wechselte, h. gewechselt /z.B.
die Regierung ~
Protokoll, das (-s, -e) /z.B. ~führen
Tagung, die (-, -en) /z.B. ~ der
Bundesversammlung
vertreten, er vertritt, vertrat, h. vertreten
/z.B. Wähler im Parlament ~
Vertretung, die /z.B. ~ im Parlament
ablehnen, lehnte ab, h. abgelehnt
zusammentreten, (es tritt zusammen), trat
zusammen, i. zusammengetreten /z.B. das
Parlament tritt zusammen
Missbrauch, der, meist Sg.
gewinnen, gewann, h. gewonnen /z.B. die
meisten Stimmen ~
Verringerung, die /z.B. ~ der Anzahl der
Parteien im Parlament
verringern, verringerte, h. verringert /z.B.
die Anzahl der Parteien im Parlament ~
Spiegelbild, das /z.B. ~ der politischen
Struktur
Außenpolitik, die
Bundesland, das, (-es, -länder)
Bundesregierung, die /z.B. ~
zusammensetzen
Bundeskanzler, der (-s, -)
Bundestag, der, nur Sg.
Bundesabgeordnete, der/die (-n, -n)
Bundespräsident, der (-en, -en)
Bundesrat, der
Bundeswahlgesetz, das
Bundesversammlung, die
Bürgermeister, der (-s, -)
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Priloga 4: Besedne zveze s področja parlamentarnih volitev
VOLITVE
volitve (Wahl/en), voliti (wählen), volivci in volivke (Wählerschaft), volilno upravičen
(wahlberechtigt), volilni upravičenec (Wahlberechtigter), ki ima pasivno volilno pravico,
ki ga je mogoče izvoliti (wählbar), kandidat (Wahlbewerber), kandidirati (sich zur Wahl
stellen/kandidieren),
volilna
pravica
(Wahlrecht),
varstvo
volilne
pravice
(Wahlrechtsschutz), Zakon o volitvah (Wahlgesetz), razpisati parlamentarne volitve
(Parlamentswahlen ausschreiben), predsedniške volitve (Präsidentschaftswahlen), volitve
v mestni svet (Stadtratswahl), neposredne volitve (Direktwahl / unmittelbare Wahlen),
predčasne volitve (vorgezogene Wahl), naknadne volitve (Nachwahl), nadomestne
volitve (Ersatzwahl), volilni sistem (Wahlsystem), volilno telo (Wahlkörper),
proporcionalni sistem (Proportionalsystem), večinski sistem (Mehrheitssystem);
PARLAMENT
zvezni parlament (Bundestag), zvezni kancler (Bundeskanzler), volitve v zvezni
parlament (Bundestagswahl/Wahl zum Deutschen Bundestag), vlada (Regierung),
predsednik vlade (Regierungschef), drţavni zbor (Staatsversammlung), deţelni zbor
(Landtag),
mandatna
doba
(Amtszeit/Mandatsperiode),
poslanski
mandat
(Abgeordnetenmandat), preseţni mandat (Überhangmandat), neposredni mandat
(Direktmandat),
poslanec/poslanka
(Abgeordnete),
konstruktivna
nezaupnica
(konstruktives
Misstrauensvotum),
ustava
(Verfassung),
ustavna
obtoţba
(Verfassungsklage), koalicijski partner (Koalitionspartner), dvotretjinska podpora
(Zweidrittelunterstützung), predloţitev zakonov (Einbringung von Gesetzen), branje
predloga zakona (Lesung/Beratung eines Gesetztentwurfs), glasovati o predlogu zakona
(über einen Gesetzentwurf abstimmen), zastopati volivce v parlamentu (Wähler im
Parlament
vertreten),
dvigniti/prekoračiti
volilni
prag
(Wahlschwelle
erhöhen/überschreiten), imenovati člane v zvezni svet (Bundesratsmitglieder ernennen),
namestnik predsednika parlamenta (stellvertretender Parlamentspräsident), referendum,
plebiscit (Volksabstimmung), pravna drţava (Rechtsstaat);
VOLILNI POSTOPEK
razpis volitev (Wahlausschreibung), deleţ glasov (Stimmenanteil), deţelna lista
(Landesliste), deţelno okroţje (Landrat), glas (Stimme), glas volivca (Wählerstimme),
glasovanje po pošti (Stimme per Briefwahl abgeben), glasovati (abstimmen), tajno
glasovanje (Abstimmungsgeheimnis), glasovnica (Stimmzettel), izid volitev (Wahlergebnis
/Wahlausgang), ugotoviti volilni izid (Wahlergebnisse ermitteln), razglasiti volilne rezultate
(Wahlergebnisse verkünden), lista kandidatov (Kandidatenliste), vpisati v volilni imenik
(ins Wählerverzeichnis eintragen), predvolilni boj (Wahlkampf), označiti izbranega
kandidata (den gewählten Kandidaten ankreuzen), oddati veljavne glasovnice (gültige
Stimmzettel abgeben), postopek izračuna glasov (Auszählverfahren), izvoljen v
prvem/drugem volilnem krogu (im ersten/zweiten Wahlgang gewählt), dobiti največ
glasov (die meisten Stimme erhalten/erringen), prvo-/drugouvrščeni kandidat (erst/zweitplatzierter Kandidat), največja podpora pri volilcih (die größte Unterstützung bei
Wählern), zmagati na volitvah (die Wahl gewinnen), preračunati glasove v sedeţe
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(Stimmen in Sitze umrechnen), oblikovati volilne enote (Wahlkreise bilden), razdeliti na
volilne okoliše (in Wahlbezirke einteilen), enomandatna, manjša volilna enota
(Einerwahlkreis/Einmannwahlkreis), večmandatna volilna enota (Mehrmandatswahlkreis
/Mehrpersonenwahlkreis), raven volilnega okraja (Wahlbezirkebene), razdelitev glasov
(Stimmenverteilung), razglasitev volilnih rezultatov (Verkündung der Wahlergebnisse),
volilna komisija (Wahlausschuss/Wahlkommission), volilni dan (Wahltag), volilni krog
(Wahlgang), volilni molk (Wahlschweigen), volilni odbor (Wahlgremium), volilni postopek

(Wahlverfahren).
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