Številka: 040-3/2017-7
Datum: 6. 4. 2017

»Predlog«

SKLEP
Državna volilna komisija je v zvezi z izobraževanjem članov volilnih komisij, na 2. seji 6.4.
2017

sprejela:
1. Državna volilna komisija v četrtek, 25. 5. 2017 na Brdu pri Kranju, organizira
tradicionalni delovni posvet predsednikov in njihovih namestnikov ter tajnikov
okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot.
2. Na delovnem posvetu se obravnavajo naslednje teme:
a. Dostopnost volišč za invalide
b. E-obvestila volivcev
c. Ukinitev gotovinskih računov volilnim komisijam
d. Uvedba zbiranja statističnih podatkov o volilni udeležbi po spolu in starostni
strukturi
3. Za organizacijo delovnega posveta poskrbi Služba državne volilne komisije.

OBRAZLOŽITEV
A.
1. Na podlagi 7. točke 9. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 –
ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) ima Državna volilna komisija (v nadaljnjem besedilu:
DVK) nalogo, da organizira izobraževanja za člane drugih volilnih organov.
2. Izobraževanje in usposabljanje članov volilnih organov nedvomno pozitivno vpliva na
zakonitost in učinkovitost izvedbe volitev. Poleg izobraževanja članov volilnih organov, ki ga
pred vsakim glasovanjem na volitvah in referendumu, izvedejo okrajne volilne komisije je
Državna volilna komisija leta 2012 uvedla tudi delovne posvete za predsednike volilnih
komisij, njihove namestnike ter tajnike. Osnovni namen delovnih posvetov je v tem, da se
predsednike in njihove namestnike ter tajnike volilnih komisij, ki so najbolj odgovorni za
izvedbo volitev oziroma referenduma seznani z morebitnimi novostmi, opozori na morebitne
pomanjkljivosti, na drugi strani pa le tem prisluhne s kakšnimi težavami se pri izvedbi volitev
soočajo in kakšni so njihovi predlogi za izboljšanje volilnega procesa.
3. V preteklosti sta bila izvedena dva delovna posveta na Brdu pri Kranju. Udeleženci so
delovne posvete sprejeli pozitivno zato DVK ugotavlja, da je s tovrstno obliko usposabljanja
smiselno in potrebno nadaljevati.
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B.
3. Ob upoštevanju odločbe Ustavnega sodišča RS, s katero je odločilo, da morajo biti vsa
volišča dostopna invalidov in napovedane novele Zakona o volitvah v državni zbor, se
okrajne volilne komisije posebej opozori na to dejstvo in na priporočila DVK kako pristopijo k
reševanju te problematike.
4. Na volitvah predsednika republike bo prvič uporabljena nova spletna aplikacija, ki
volivcem, preko portala E-uprava, omogoča obveščanje DVK in okrajne volilne komisije o
posebnih oblikah glasovanja. Na delovnem posvetu bomo predstavili način delovanja spletne
aplikacije.
5. Ministrstvo za finance je s spremembo Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
ukinilo izplačevanje nadomestil članom volilnih odborov v gotovini. Posledica te spremembe
je tudi ukinitev gotovinskih računov okrajnih volilnih komisij. Po novi ureditvi se bodo članom
volilnih odborov nadomestila za delo v volilnem odboru izplačevala na osebne račune, torej
na enak način kot članom volilnih komisij. Na delovnem posvetu bo okrajnim volilnim
komisijam predstavljen nov način izplačevanja nadomestil členom volilnih odborov.
6. DVK ne razpolaga s statističnimi podatki o tem kakšna je volilna udeležba po spolu in
starostni strukturi. Ti podatki sodijo v področje t.i. resorne statistike in bodo ti podatki na
razpolago vsem zainteresiranim uporabnikom za raziskave. Na delovnem posvetu bo
okrajnim volilnim komisijam predstavljen način zbiranja statističnih podatkov.
C.
7. Državna volilna komisija je sprejela to stališče 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
ter
člani
…………………………………………………………………………… . Sklep je sprejela
……………

Anton Gašper Frantar
Predsednik
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