Številka: 040-2/2007-2
Datum: 6. 4. 2017

»Predlog«

STALIŠČE
Državna volilna komisija je glede izvedbe volitev in referendumov, na 2. seji 6.4. 2017

sprejela:
1. Za glasovanje po pošti v tujini se volivcem volilno gradivo pošilja v mednarodnem
prometu s poštno storitvijo »prednostno (priority)«.
2. Služba državne volilne komisije na podlagi dogovora s Pošto Slovenije zagotovi
ustrezno evidenco oddanega volilnega gradiva za vsakega posameznega volivca.
3. To stališče se pri izvedbi volitev in referendumov začne uporabljati od dneva
sprejema.

OBRAZLOŽITEV
A.
1. Pri izvedbi volitev in referendumov se Državna volilna komisija (v nadaljnjem besedilu:
DVK) sooča s primeri, ko posamezni volivci v tujini, ki pravočasno DVK oddajo obvestilo, da
želijo glasovati po pošti v tujini in jim DVK gradivo tudi pravočasno pošlje, ne prejmejo
volilnega gradiva (volilne karte in glasovnice).
2. Pri izvedbi referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih (ZZZDR-D) je DVK volivcem za glasovanje po pošti v tujini izdala
1.684 volilnih kart, ki so bile pravočasno oddane na pošto za prenos v tujino. Ker je nov
Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2) določil pristojnost, da DVK lahko izdaja volilne
karte (po prej veljavnem zakonu je morala Služba DVK za izdajo volilne karte zaprositi
pristojno upravno enoto) je služba DVK izdajala volilne karte sprotno tako, da je bilo volilno
gradivo posameznemu volivcu poslano še isti dan ali najpozneje naslednji dan po prejemu
obvestila volivca.
3. Volilne komisije (Okrajne volilne komisije in DVK) so pravočasno prejele 1.268 volilnih kart
z glasovnico. Od 416 volivcev nismo prejeli volilnega gradiva. Razlogi so različni in sicer:
a) del volivcev volilnega gradiva ni prejelo na naslov v tujini, ki so ga sporočili,
b) nekaj volilnega gradiva smo prejeli prepozno, zato jih volilne komisije niso mogle
upoštevati,
c) del volivcev je volilno gradivo prejelo prepozno in ga niso mogli poslati na naslov OVK
pravočasno
d) del volivcev se je lahko odločilo in ni glasovalo (to lahko samo predvidevamo).
4. Ne glede na to DVK ugotavlja, da je glasovalo 88,72 % vseh volivcev, ki so želeli glasovati
po pošti v tujini in da je delež uspešnosti primerljiv s preteklimi referendumi in je celo
nekoliko višji.
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5. Konkretnega razloga zakaj posamezni volivci niso prejeli volilnega gradiva ni mogoče
ugotoviti, ker DVK nima vpliva na poštne storitve v tuji državi, prav tako pa poštna storitev
»prednostno (priority)« s katero se volilno gradivo pošilja v mednarodnem prometu, ne
omogoča sledenja poštne pošiljke.
B.
6. Poštna storitev »prednostno (priority)« se uporablja vse od kar se izvajajo volitve in
referendumi v samostojni Sloveniji, Državna volilna komisija pa o tem vprašanju do sedaj ni
posebej razpravljala in odločala. Vsaka poštna storitev ima svoje prednosti in slabosti. Pri
navadnih pisemskih pošiljkah, ki se ne evidentirajo pri sprejemu in vročitvi je nemogoče
ugotoviti, če je kje na poti prenosa prišlo do problemov. Pri zagotavljanju storitev prenosa je
tako, da lahko nastopijo objektivni razlogi (npr. stavka poštnih delavcev v tuji državi), na
katere izvajalec poštnih storitev v Sloveniji nima vpliva. Ti so namreč odvisni od oddaljenosti
naslovne države, prometnih zvez in standardov kakovosti tujih izvajalcev poštnih storitev.
7. Za prenos pošiljk v mednarodnem poštnem prometu obstaja tudi poštna storitev
»priporočeno.« Priporočena pisma so sledljiva; pokritost sledenja na celotni poti prenosa je
odvisna tudi od naslovne države. Večinoma je sledenje zagotovljeno. Priporočeno pismo se
v vse države pošilja kot prednostno. Cena za prednostni prenos je že vključena v ceno
osnovne storitve. Razlika med navadnim pismom prednostno in priporočenim pismom
prednostno je v tem, da ima priporočeno pismo številko, ki omogoča sledenje. Prav tako je v
primeru izgube priporočenega pisma uporabnik upravičen do odškodnine, medtem ko pri
navadnem pismu odškodnine ni. Bistvenih razlik v rokih prenosa navadnega in
priporočenega pisma ni.
8. Kljub temu, da priporočeno pismo omogoča sledenje posamezne poštne pošiljke in da
omogoča v morebitnem pritožbenem postopku dokazovati kaj se je s pisemsko pošiljko
dogajalo DVK ugotavlja, da je sedanji način pošiljanja volilnega gradiva v tujino ustrezen.
Služba DVK mora v dogovoru s Pošto Slovenije zagotoviti ustrezno evidenco oddanih
poštnih pošiljk za vsakega volivca posebej in na ta način omogočiti dokazovanje v
morebitnem pritoženem postopku, kdaj je bila pošiljka oziroma volilno gradivo oddano na
pošto v prenos.
9. Sprememba načina pošiljanja volilnega gradiva v tujino bi imela velike finančne posledice,
saj bi se stroški volitev oziroma stroški poštnih storitev povečali za cca 300.000 EUR.
C.
10. Državna volilna komisija je sprejela ta sklep 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

2

