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Številka: 041-2/2017-14 
Datum: 17. 10. 2017 
 

S K L E P 
  
 
Državna volilna komisija je v zvezi izvedbe volitev in referendumov glede prisotnosti 
predstavnikov medijev na voliščih v času glasovanja in v času ugotavljanja izida glasovanja 
na voliščih na 13. seji 17.10.2017 
 

sprejela: 
 
1. V času glasovanja na volišču ni dovoljeno zvočno oziroma slikovno snemanje 

drugega ali narediti slikovnega posnetka osebe brez njenega soglasja  (v 
nadaljevanju: slikovno snemanje), razen predstavnikom medijev za potrebe 
obveščanja javnosti o poteku glasovanja. 

 
2. Ob prihodu na volišče mora predstavnik medija o slikovnem snemanju obvestiti 

predsednika volilnega odbora. Slikovno snemanje lahko traja krajši čas, pri tem pa 
se ne sme slikovno snemati volivca/volivke brez njegovega/njenega soglasja na 
način, da bi se posegalo v tajnost glasovanja. S slikovnim snemanjem se ne sme 
motiti dela volilnega odbora. Po končanem slikovnem snemanju se mora volišče 
zapustiti.  

 
3. Po zaprtju volišč so pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču (pri štetju glasov) 

lahko prisotni predstavniki medijev. Predstavnik medija mora pred zaprtjem 
volišča o svoji navzočnosti pri ugotavljanju izida glasovanja obvestiti predsednika 
volilnega odbora. Predstavniki medijev ne smejo motiti dela volilnega odbora. 
Intervjuvanje članov volilnega odbora in zvočno ter slikovno snemanje 
ugotavljanja izida glasovanja, ni dovoljeno. Za potrebe obveščanja javnosti o 
zaključku glasovanja lahko predstavniki medijev opravijo krajše slikovno snemanje 
(slikovni vklop).  

 
 
 

A.  
 

1. Za demokratične volitve je pomembno, da se volitve oziroma vsi volilni postopki čim bolj 
javni in transparenti.  Transparentnost volilnih postopkov povečuje legitimnost volitev in tudi 
zaupanje volivk in volivcev v sam postopek volitev.  
 
2. Javnost dela volilnih organov, torej možnost dostopa medijev do volišč in opravljanje 
novinarskega dela na dan volitev transparentnost in legitimnost volitev povečuje, zato mora 
biti omejevanje utemeljeno z razumnimi razlogi, saj bi morebitno prestrogo omejevanje 
navzočnosti predstavnikom medijev lahko povzročilo nezaupanje v postopke volitev, volilne 
organe in dvome v korektnost volilnih postopkov.  
 

B.  
 
3. Specifika volilnih postopkov, zlasti delo volilnih odborov na voliščih, po naravi stvari (zaradi 
doslednega spoštovanja tajnosti volitev, svobodne odločitve volivcev itd.) zahteva določitev 
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pravil, ki se nanašajo na prisotnost predstavnikov medijev na voliščih, tako v času glasovanja 
kot tudi v času ugotavljanja izida glasovanja (štetju glasov) in ki bodo na eni stani upoštevala 
interes javnosti in zagotavljanje transparentnosti volilnih postopkov na voliščih in na drugi 
strani tudi posebnost volilnih postopkov.   
 
4. Pravila, ki so vsebovana v sklepu pa povzemajo dosedanjo prakso prisotnosti 
predstavnikov medijev na voliščih.  
 

C.  
 
5. Državna volilna komisija je sprejela te sklepe na podlagi četrtega odstavka 37. člena 
Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 –ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba 
US) in 43. člena Poslovnika Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 18/13) v sestavi: 
predsednik Anton Gašper Frantar in člani dr. Franc Grad, mag. Milena Pečovnik, mag. Nina 
Brumen, Drago Zadergal ter namestnik člana Miroslav Pretnar . Sklep je sprejela soglasno. 
 
 
 
          Anton Gašper Frantar 
         Predsednik 


