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Zadeva: Zabeležka strokovnega posveta o pripravah na redne lokalne volitve 2018
Posvet je bil organiziran 12. in 13. junija 2018 v prostorih Ministrstva za kulturo v Ljubljani.
Poudarek je bil na novostih pri izvedbi lokalnih volitev in smiselni uporabi Zakona o volitvah v
državni zbor. Poudarki predavateljev:
1. Dušan Vučko, direktor Službe Državne volilne komisije (DVK)
-

-

-
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Pravni okvir, ki ureja izvedbo lokalnih volitev, predstavljajo Zakon o lokalni samoupravi
(ZLS), Zakon o lokalnih volitvah (ZLV), Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ), Zakon o
evidenci volilne pravice (ZEVP), Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) in
odločbe Ustavnega sodišča RS v zvezi z lokalnimi volitvami.
Pomembna je smiselna uporaba ZVDZ v vseh primerih, ko ZLV vprašanj ne ureja
posebej.
Dostopnost volišč za invalide
o Volišča morajo biti dostopna invalidom, kar izhaja iz ZVDZ.
o DVK priporoča, da občinske volilne komisije (OVK) v čim krajšem času obiščejo in
pregledajo volišča z vidika dostopnosti invalidom.
o V primerih, ko objekti, v katerih bodo volišča, niso dostopna invalidom, naj se
izvedejo vsaj začasne rešitve kot je postavitev montažnih klančin in podobno.
o Pri izvedbi volitev je potrebno zagotoviti tudi kartonsko šablono za slepe in
slabovidne za vsako glasovnico.
Imenovanje volilnih odborov
o Predsednika in člane volilnega odbora (VO) imenuje OVK – imeti morajo stalno
prebivališče v občini.
o Pomembno je zagotavljanje nepristranskosti do kandidatov – osebe s tesnimi
sorodstvenimi ali drugimi podobnimi razmerji ne smejo biti člani VO.
o Člane VO predlagajo politične stranke, druge organizacije in občani. Najprej se
upoštevajo (1) predlogi političnih strank1, ki so bile izvoljene v občinski svet, in
sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov; nato (2) predlogi
drugih političnih strank, (3) drugih organizacij občanov v občini in (4) občanov.
o Nadomestila članom VO določa Pravilnik.
 Velja prepoved plačila z gotovino.
 Nadomestilo za člana VO – 3,2 dnevnice oz. 48 EUR.

Vključuje tudi neodvisne liste.

Nadomestilo za predsednika in namestnika VO – 3,7 dnevnice oz. 55,50
EUR.
 Nadomestilo za člana VO za predčasno glasovanje – 9,6 dnevnice oz. 144
EUR, za predsednika VO 11,1 dnevnice oz. 166,50 EUR.
 Odprto ostaja vprašanje obdavčitve tega nadomestila, saj Ministrstvo za
finance zahteva, da se ta prihodek obdavči z dohodnino. Z vidika
zagotavljanja zadostnega števila ljudi za VO je morebitna obdavčenost tega
nadomestila v prihodnje lahko problematična.
Kandidacijski postopek
o Kandidate na lokalnih volitvah določijo politične stranke v občini in volivci.
o Kandidat mora imeti stalno prebivališče v volilni enoti v kateri kandidira.
Kandidira lahko samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatov.
o Za vsako kandidaturo je potrebno pridobiti pisno soglasje kandidata, ki je obvezno
in nepreklicno.
o Ime liste kandidatov
 Lista kandidatov, ki jo je vložila politična stranka, ima ime politične
stranke.
 Sestavni del imena liste je lahko tudi skrajšano ime stranke ali kratica
njenega imena (ne pa oboje hkrati), imenu liste se lahko doda simbol/znak.
o Spolne kvote
 Vsaj 40 % kandidatur mora pripadati vsakemu spolu.
 Na prvi polovici kandidatne liste je potrebno kandidate razporediti
izmenično po spolu (načelo zadrge).
o Formalne pomanjkljivosti
 Že samo določanje kandidatov je volilno opravilo.
 Formalna pomanjkljivost kandidatnih list je takrat, ko ni potrebno
izvesti novih volilnih opravil v kandidacijskem postopku.
 Ko kandidatna lista ni oblikovana v skladu s pogoji iz zakona ne gre za
formalno, temveč vsebinsko pomanjkljivost – za odpravo slednje je
potrebno ponoviti celoten kandidacijski postopek.
 OVK ni dolžna pozivati k odpravi take pomanjkljivosti – predvsem
tajnik OVK ni dolžen opozoriti na pomanjkljivosti ob vložitvi kandidatnih
list.
Druge novosti – predčasno glasovanje
o Za vsak dan predčasnega glasovanja je potrebna posebna volilna skrinjica – za
vsak dan nova volilna skrinjica.
o VO za predčasne volitve lahko začne ugotavljati izid glasovanja šele po zaprtju
volišč na območju občine.
o Zbiranje statističnih podatkov po spolu in starosti.
OVK morajo zapisnike o ugotovitvi izida volitev takoj posredovati na DVK (gp.dvk@dvkrs.si).


-

-

-

2. dr. Roman Lavtar, Vodja Službe za lokalno samoupravo, Ministrstvo za javno upravo
-

Novosti ob izvedbi rednih lokalnih volitev 2018
o Stalen termin volitev – lokalne volitve bodo 3. nedeljo v novembru.
o Predsednik Državnega zbora mora objaviti razpis lokalnih volitev v mesecu juliju
– ni določeno natančneje kdaj v juliju.
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Ukinitev volilnih komisij ožjih delov občin in volilnih komisij volilni enot (če je
imela občina več volilnih enot) – neposredna vez med OVK in VO.
o Volilna pravica državljanov EU s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini,
pravico voliti imajo tudi tujci tretjih držav s stalnim prebivališčem v občini.
o Na lokalnih volitvah ni mogoče glasovati iz tujine, prav tako ni mogoče voliti izven
kraja stalnega prebivališča (ni t.i. omnia volišč).
o OVK ima neposreden vpogled in uporablja podatke iz evidence volilne pravice –
preverjanje kandidatov.
 OVK preverja zakonitost kandidatnih list, se jih ne pošilja na upravne
enote.
Aktivnosti v obdobju pred razpisom rednih lokalnih volitev 2018
o Preveriti in pravočasno urediti mandat OVK.
o Predsednik OVK – mora imeti pravno izobrazbo.
o Tajnik OVK – ni nujno, da je zaposlen v občinski upravi.
o

-

3. Tamara Gliha, MJU
-

-

-

Informacijska podpora rednih lokalnih volitev 2018
o Posebno izobraževanje na to temo bo potekalo v drugi polovici septembra.
o Informacijska podpora v zvezi s kandidacijskim postopkom, vnašanjem glasov,
izračunu rezultatov, objavi rezultatov, ipd.
Aplikacije ostaja enaka, kot pri lokalnih volitvah iz leta 2014.
o Potrebno bo zagotoviti povezavo do državnega komunikacijskega omrežja
(HKOM).
o Ni posebnih tehničnih zahtev, aplikacija deluje na vseh poglavitnih raziskovalcih
(Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge).
GDPR – Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov
o V zvezi z GDPR se občine smatrajo za upravljavce osebnih podatkov, MJU pa za
pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov.
o Potrebno bo skleniti pravno podlago oziroma dogovor o pogodbeni obdelavi med
vsako občino in MJU.

4. Alenka Colja, Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
-

-

Zakon o evidenci volilne pravice je bil sprejet leta 2013, a se leta 2014 na lokalnih
volitvah še ni uporabljal.
Poglavitna novost je prenos nekaterih pristojnosti iz upravnih enot na OVK.
OVK ima neposreden vpogled in uporablja podatke iz evidence volilne pravice za
izvajanje volilnih opravil.
OVK sama preverja zakonitost kandidatur.
OVK sama beleži zahteve po alternativnih oblikah glasovanja s strani volivcev.
Do evidence volilne pravice dostopajo člani OVK, ki morajo imeti digitalno kvalificirano
potrdilo.
o Vključitev uporabnikov se izvede preko obrazca, ki ga občina izpolni in posreduje
na upravno enoto.
Volitve predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti
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o

o

MZN vodi zgolj evidenco lokalnih volišč, ne pa tudi volišč, ki jih občina določi za
volitve članov občinskega sveta, ki so predstavniki narodne skupnosti ali romske
skupnosti.
Do sedaj je bila praksa občin pri določanju teh volišč različna – poenotenje
prakse bi omogočalo avtomatizirano obdelavo podatkov za sestavo volilnih
imenikov. V zvezi s tem so občine prejele vprašalnik.
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