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Datum: 6. 4. 2017

»Predlog«

STALIŠČE
Državna volilna komisija je v zvezi z zbiranjem statističnih podatkov pri izvedbi volitev in
referendumov, na 2. seji 6.4.2017

sprejela:
1. Volilni odbori in okrajne volilne komisije pri izvedbi volitev in referendumu zbirajo
podatke o volilni udeležbi po spolu in starosti po naslednjih starostnih strukturah:
 od 18 do 30 let
 od 31 do 45 let
 od 46 do 60 let in
 od 61 let in več
2. To stališče se pri izvedbi volitev in referendumov začne uporabljati od dneva
sprejema.

OBRAZLOŽITEV
A.
1. Demokratične volitve predstavljajo nujen pogoj za vzpostavitev ali ohranitev sodobne
pravne države. Volitve omogočajo volivcem neposredni vpliv na sestavo parlamenta, s tem
pa tudi posreden vpliv na odločitve, ki jih ta sprejema. Z volitvami volivci podelijo članom
parlamenta mandat, pooblastilo za to, da o najpomembnejših družbenih vprašanjih odločajo
v njihovem imenu. Volitve predstavniškemu telesu dajejo legalnost in legitimnost za izvajanje
oblasti nad državljani oziroma temelj za izvajanje oblasti zato je v tej luči volilna udeležba
izredno pomembna. Večja je volilna udeležba večja je legitimnost izvoljenih organov oziroma
sprejete odločitve na referendumu.
2. Volilna udeležba se v sodobnih demokracijah na splošno zmanjšuje kar povečuje interes
po raziskovanju volilne udeležbe. Pri izvedbi volitev in referendumov Državna volilna komisija
zbira podatke o volilni udeležbi in so ti podatki tudi javno dostopni, ne razpolaga pa z
dejanskimi podatki volilne udeležbe po spolu in starostni strukturi.

B.
3. Podatki o volilni udeležbi po spolu in starostnih strukturah bo povečala kakovost
raziskovanja volilne udeležbe in tudi pri iskanju ukrepov, ki bodo volilno udeležbo
vzpodbujali, ker je tudi v interesu Državne volilne komisije.
4. Za zbiranje podatkov o volilni udeležbo se oblikujejo starostne skupine, ki jih uporabljajo
raziskovalci slovenskega javnega mnenja (SJM) in sicer:
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-

od 18 do 30 let
od 31 do 45 let
od 46 do 60 let in
od 61 let in več

5. Podatke o volilni udeležbi po spolu in starosti zbirajo volilni odbori in okrajne volilne
komisije za območje svojega okraja, vodi in hrani pa jih Služba Državne volilne komisije.
C.
10. 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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