
 

VOLITVE, DEMOKRACIJA IN VLADAVINA PRAVA 
SEMINAR 

 
19. septembra 2016, ob 11.00 uri, dvorana Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana 

 
Volitve so praznik demokracije, ko se volivke in volivci odločajo, komu zaupati upravljanje javnih 

zadev, da  živijo v dobri državi, na katero so lahko  ponosni. Odgovor, v kakšni državi si želim živeti, se 

torej začne z odhodom na volitve. Zato, menimo, da je treba o pomenu volitev za demokracijo in 

vladavino prava znova premišljevati in razpravljati. 

 
 

VABLJENI 
 

Seminar organizirata Inštitut za ustavno pravo v Ljubljani (IUP) in Agencija za preprečevanje korupcije 

(ASK) Črne Gore, v okviru študijskega obiska, ki bo potekal pod pokroviteljstvom EU Komisije – 
TAIEX in je namenjen krepitvi etike, integritete in zaupanja v volilni proces. 
 
Program: 

I del: 11.00  
 
Mitja Bervar mag. manag., predsednik Državnega sveta RS - pozdravni govor  

Goranka Vučinić, predsednica Sveta Agencije za preprečevanje korupcije Črne Gore: 

•  Pravni okvir in pristojnosti Agencije za preprečevanje korupcije pri kontroli in nadzoru 
financiranja političnih subjektov in volilnih kampanj („Pravni okvir i nadležnosti Agencije 

za sprječavanje korupcije u sprovođenju mjera kontrole i nadzora nad finansiranjem 

političkih subjekata i izbornih kampanja“)  
 
 Zoran Mladenovič, vrhovni državni revizor, Računsko sodišče RS 

• Vloga Računskega sodišča Republike Slovenije pri zagotavljanju zakonitega financiranja volilnih 
kampanj in političnih strank 

 
Bećir Kečanović, strokovni sodelavec Agencije za preprečevanje korupcije CG, Peter Premrl, 
vodja nadzora, Komisija za preprečevanje korupcije RS 

• Zaščita javnega interesa in žvižgačev v volilnih zadevah  
 
 
12.15 - 12.30 odmor 

 
 
 



 

II. del 12.30  
 
Dr. Franc Grad, profesor ustavnega prava, nekdanji ustavni sodnik  

• Določanje kandidatov z vidika demokratičnosti volitev 
 
Dr. Ciril Ribičič, profesor ustavnega prava, nekdanji poslanec in ustavni sodnik, predstavnik 
Slovenije v Beneški komisiji 

• Prednosti in slabosti različnih volilnih sistemov 
 
Dušan Vučko, direktor Državne volilne komisije 

• Transparentnost volitev 
 
Dr Dušan Štrus, vodja službe, namestnik sekretarja Državnega sveta, sekretar mandatno-
imunitetne komisije 

• Volitve v Državni svet in volilni spor, 
 
razprava z udeleženci 
 
14.30 zaključek seminarja  

 
Zaradi organizacije, vljudno prosimo, da nam prijavo udeležbe posredujete do 17. septembra 
2016 na naslov info@ustava.si, z vašimi podatki (ime, priimek in e-mail naslov).  

 
Veselimo se vaše udeležbe, vljudno vabljeni! 

 

Če se posveta ne morete udeležiti, prosimo, posredujte vabilo drugim. 

 
 
 
Inštitut ta ustavno pravo, Ljubljana 
 
Direktor: prof. dr. Ciril Ribičič 


