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Zadeva: Predlagam.vladi.si predlog 9634-18: Žreb župana na lokalnih volitvah
Zveza: vaša št. 092-274/2018/1, z dne 20. 12. 2018

V zvezi s posredovanim predlogom glede drugačne rešitve v primeru enakega števila glasov v 
drugem krogu županskih volitev, zaradi nestrinjanja z obstoječo rešitvijo - žrebanjem, 
Ministrstvo za javno upravo v okviru svojih pristojnosti posreduje naslednja pojasnilo:

Slovenska volilna zakonodaja je v vseh primerih izenačenega rezultata izbrala rešitev žreba. 
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) določa žreb v primeru večinskih (12. člen ZLV) ali proporcionalnih volitev (18. člen 
ZLV) občinskega sveta, torej če pride do situacije, da sta dva ali več kandidatov dobila enako 
največje oz. najmanjše število glasov, ki pride v poštev za izvolitev, kakor tudi če je izenačen 
rezultat v drugem krogu županskih volitev (107. člen ZLV). Tako rešitev poznamo tudi v primeru 
državnozborskih volitev, saj tretji odstavek 91. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni 
list RS, št. 109/06 – upb, 54/07 – odl. US in 23/17) določa, da če dva kandidata dobita enak 
delež glasov, o izvolitvi med njima odloča žreb, prav tako se žreb uporablja, ko gre za izenačen 
rezultat pri poslancih narodne skupnosti (96. člen ZVDZ). Zakonodajalec je določil žreb tudi v  
primeru, ko pride do izenačenega rezultata pri volitvah za predsednika republike (23. člen 
Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odl. US)).

Ker je verjetnost izenačenega izida zelo majhna in se v praksi redko zgodi se žreb do sedaj še 
nikoli ni uporabil za izvolitev predsednika republike, poslancev, niti župana, se je pa do sedaj že 
večkrat uporabil v primeru volitev občinskih svetnikov. 

Žreb je primerjalno pravno najpogosteje uporabljan način razrešitve izenačenega rezultata 
volitev, obstajajo pa seveda tudi drugi načini npr. večkratno ponavljanje volitev, določitev 
zmagovalca po starosti, določitev nekoga drugega, ki določi zmagovalca, ipd. Menimo, da je 
trenutna ureditev ustrezna.

S spoštovanjem,

dr. Roman Lavtar
                                                                                      sekretar

                                                                                                             vodja službe

Poslano:
- naslovniku

Urad Vlade RS za komuniciranje
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