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Končno poročilo misije OVSE/ODIHR za ocenjevanje volitev 

I. POVZETEK
Urad  za  demokratične  institucije  in  človekove  pravice  pri  Organizaciji  za  varnost  in 
sodelovanje  v  Evropi  (OVSE/ODIHR)  je  na  povabilo  Vlade  Republike  Slovenije  23. 
novembra organiziral misijo za ocenjevanje predčasnih volitve v državni zbor, ki so potekale 
4. decembra 2011. Volitve je zaznamoval razkol zaradi odziva vlade na gospodarsko krizo ter 
referendumi, s katerimi so bili zavrnjeni vladni ukrepi. Poleg političnih strank, zastopanih v 
državnem zboru, so bile malo pred volitvami ustanovljene štiri stranke, od katerih sta dve 
pritegnili precejšnje zanimanje javnosti.

Zakonodaja je na splošno dobra podlaga za izvedbo demokratičnih volitev. Posebno opazna 
je bila pozornost,  namenjena vsesplošni možnosti  za glasovanje,  ki je bila zagotovljena z 
različnimi načini glasovanja. Dodatno bi bilo treba premisliti o nekaterih vidikih zakonodaje, 
vključno s pomanjkanjem izrecnih predpisov o mednarodnem opazovanju volitev. Državna 
volilna komisija in drugi volilni organi pa so misiji OVSE/ODIHR za ocenjevanje volitev 
zagotovili celovit vpogled v vse dele volilnega procesa.

Posebnost  državnozborskih  volitev  sta  dvojna  volilna  pravica  državljanov,  pripadnikov 
italijanske  oziroma madžarske  manjšine,  ter  mandata  v  državnem zboru,  zagotovljena  za 
manjšini. Dvojna  volilna  pravica  odstopa  od  temeljne  zavezanosti  OVSE enakovrednosti 
glasov in je v nasprotju z dobro prakso v mednarodni skupnosti.

Volitve so nadzorovale volilne komisije na štirih ravneh; sestavljali so jih sodniki, pravni 
strokovnjaki  in  zastopniki  poslanskih  skupin. Nadzor  nad  volitvami  je  bil  učinkovit  in 
nepristranski in je užival zaupanje vključenih.

Vpis na kandidatno listo je bil omogočen vsem, na politični sceni so se pojavile nove stranke. 
Od dvajsetih prijavljenih je trinajst strank kandidatne liste prijavilo v vseh osmih volilnih 
enotah. Na volitvah je sodelovalo 1.393 kandidatov, kar je volivcem zagotovilo široko izbiro.

Volilna  kampanja  je  bila  relativno  mirna  in  osredotočena  predvsem  na  gospodarska 
vprašanja. Poleg običajnih sredstev kampanje, kot so reklamni panoji in srečanja z volivci, so 
kandidati  volivce pogosto nagovarjali  prek družbenih omrežij. Tiskani mediji  ter  radio in 
televizija  so  predstavili  širok  nabor  političnih  akterjev  in  tem,  predsedniki  strank  pa  so 
sodelovali v številnih televizijskih soočenjih. Vendar so se nekatere stranke pritožile zaradi 
neenakih pogojev v medijih. Šibke točke volitev so bili mehanizmi za zagotavljanje izvajanja 
predpisov za medije, nadzor nad poročanjem o kampanji in ukrepi v zvezi s pritožbami zaradi 
medijev.

Predpisi  o financiranju v politiki  niso dovolj  transparentni  in poleg tega ni organa,  ki  bi 
izvajal  temeljit  nadzor  na  tem  področju. Predpisi,  ki  naj  bi  povečali  transparentnost  in 
odgovornost  na  področju  financiranja  političnih  strank  in  volilnih  kampanj,  so  sicer  že 
pripravljeni, vendar jih državni zbor še ni sprejel. 

Zastopanost žensk v politiki je nizka, vendar se v zadnjih desetih letih počasi povečuje. Na 
teh volitvah je kandidiralo približno 43 odstotkov žensk. Zaradi izpolnjevanja ženske kvote 
na tokratnih volitvah se je delež izvoljenih žensk povečal na 31 odstotkov, medtem ko je bilo 
na volitvah leta 2008 izvoljenih 13 odstotkov žensk.

Pravni okvir omogoča hitro in učinkovito obravnavo pritožb, tudi na ustavnem sodišču, kljub 
temu pa bi bilo treba nekatere njegove elemente ponovno pregledati.

V  skladu  z  metodologijo  OVSE/ODIHR  misija  ni  izvedla  celovitega  in  sistematičnega 
opazovanja poteka volilnega dne, vendar so si člani misije na dan volitev ogledali določeno 



število volišč, kjer je bil glede na oddajanje in preštevanje glasov postopek dobro organiziran 
in učinkovito izpeljan. Sicer je prišlo do incidenta s pogrešanimi glasovnicami, vendar pa so 
ga organi oblasti hitro preiskali. Misija je bila tudi obveščena, da je prišlo do zamude pri 
dostavi nekaterih glasovnic iz tujine.

Slovenska zakonodaja sicer predvideva ukrepe, ki omogočajo udeležbo invalidnim volivcem 
na volitvah, vendar ne zagotavljajo vedno tajnosti njihovega glasovanja; težave so bile tudi z 
dostopom do volišč. Državna volilna komisija pravi, da bo s predstavniki invalidov opravila 
ponovni pregled, da bi s spremembo zakonodaje in postopkov izboljšala dostop.

Neuradni rezultati volitev so bili objavljeni hitro in transparentno. Izid volitev je bil objavljen 
dvanajst dni po dnevu glasovanja, da so upoštevali še glasovnice iz tujine. Transparentnost 
volilnega procesa bi lahko še bolj povečali z objavo izida glasovanja po volilnih enotah na 
spletu.

To  poročilo  vsebuje  priporočila,  kako  še  izboljšati  volilni  proces. OVSE/ODIHR  je 
pripravljen o teh predlogih razpravljati s slovenskimi organi oblasti.

II. UVOD IN ZAHVALA

Vlada Republike Slovenije je 13. oktobra 2011, še pred predsednikovim uradnim razpisom 
volitev, povabila OVSE/ODIHR, naj izpelje opazovanje predčasnih državnozborskih volitev 
4. decembra 2011. Urad je od 17. do 19. oktobra v Slovenijo poslal misijo za oceno potreb.1 

Na podlagi njenih priporočil je OVSE/ODIHR za obdobje od 23. novembra do 8. decembra 
organiziral misijo za ocenjevanje volitev.

Misijo je vodila Audrey Glover, sestavljala pa jo je skupina šestih strokovnjakov za volitve iz 
prav toliko sodelujočih držav OVSE. Skupina je imela sedež v Ljubljani, obiskala pa je tudi 
druge  slovenske  kraje. V  skladu  z  metodologijo  OVSE/ODIHR  misija  ni  izvedla 
sistematičnega ali  celovitega  opazovanja dejavnosti  na dan glasovanja,  vendar  so si  člani 
misije ogledali določeno število volišč in centrov, kjer je potekalo štetje glasov.

OVSE/ODIHR  se  zahvaljuje  slovenskemu  ministrstvu  za  zunanje  zadeve  za  pomoč  in 
sodelovanje. zahvaljuje  se  tudi  Državni  volilni  komisiji,  Državnemu  zboru  Republike 
Slovenije,  Ustavnemu  sodišču  Republike  Slovenije,  Ministrstvu  za  notranje  zadeve 
Republike Slovenije ter predstavnikom drugih državnih ustanov, volilnih komisij, političnih 
strank,  medijev,  civilnodružbenih  organizacij  in  drugim,  ki  so  si  vzeli  čas  za  srečanje  z 
misijo.

OVSE/ODIHR še ni  opazoval  ali  ocenjeval volitev  v Sloveniji,  vendar  je državo obiskal 
zaradi volitev v Evropski parlament leta 2009.

III. IZHODIŠČA

Slovenija  je  parlamentarna  republika;  zakonodajno  oblast  ima  devetdesetčlanski  državni 
zbor. Državni  svet  je  posredno  voljeno  telo  in  ima  v  zakonodajnem postopku  drugotno 
vlogo.2 Izvršno oblast ima predvsem vlada, ki jo vodi predsednik vlade. Predsednik države je 
neposredno voljen za petletni mandat in ima omejena pooblastila.

Na političnem prizorišču pogosto prihaja do preoblikovanja zavezništev znotraj  političnih 
strank in med njimi, vendar delitev na levico in desnico ostaja. V prejšnji sestavi parlamenta 
je  bilo  sedem  strank  in  dva  poslanca  iz  italijanske  in  madžarske  manjšine.3 Socialni 

1 Vsa poročila OVSE/ODIHR o volitvah v Sloveniji so dostopna na www.osce.org/odihr/elections/slovenia.
2 Državni svet je voljen posredno za petletni mandat; sestavlja ga štirideset predstavnikov različnih strokovnih 
skupin in lokalnih skupnosti.
3 Slovenska ustava govori  o italijanski in madžarski  narodni skupnosti  ter romski skupnosti, to poročilo pa 

http://www.osce.org/odihr/elections/slovenia


demokrati (SD) in Slovenska demokratska stranka (SDS) sta bili največji stranki in vsaka je 
imela 27 sedežev. SD je vlado sestavila v koaliciji s strankami Zares – nova politika (Zares), 
Liberalno  demokracijo  Slovenije  (LDS)  in  Demokratično  stranko  upokojencev  Slovenije 
(DeSUS).

Vlada premierja Boruta Pahorja se je spopadala ne le z močnim nasprotovanjem SDS, pač pa 
tudi  z  vse  slabšimi  gospodarskimi  razmerami,  ki  so  klicale  po  gospodarskih  in  socialnih 
reformah. DeSUS in Zares sta iz vlade izstopila maja in junija 2011, ostala je manjšinska 
vlada s 33 sedeži  v državnem zboru. Koalicija  je razpadala zaradi  vse večjih razlik  med 
partnerji, situacijo pa so poslabšali še neuspeli referendumi: najprej decembra 2010 o Zakonu 
o medijih, nato aprila 2011 o Zakonu o malem delu in junija 2011 o treh zakonih, in sicer tudi 
o največjem vladnem projektu pokojninski reformi (ki bi postopoma dvignila upokojitveno 
starost).4

Neizvolitvi petih kandidatov za ministre 20. septembra, na katero je bilo vezano glasovanje o 
zaupnici  vladi,  je  sledila  razpustitev  vlade. Predsednik  Danilo  Türk  je  21.  oktobra  2011 
razpustil  državni  zbor  in  za  4.  december  razpisal  volitve, prve  predčasne  v  zgodovini 
samostojne Slovenije.

Pomembno na teh volitvah je bilo, da so se jih udeležile nove stranke: Pozitivna Slovenija in 
Državljanska lista Gregorja Viranta, ki sta ju ustanovila znana politika, sta pritegnili veliko 
zanimanje javnosti.

IV. VOLILNI SISTEM

Državni zbor ima 90 poslancev s štiriletnim mandatom; 88 je voljenih po proporcionalnem 
volilnem  sistemu;  italijanska  in  madžarska  manjšina  volita  dva  poslanca  po  večinskem, 
preferenčnem volilnem sistemu.

Slovenija je zaradi proporcionalnega volilnega sistema razdeljena na osem volilnih enot, ki 
imajo približno enako število registriranih volivcev, v vsaki pa je izvoljenih enajst poslancev. 
Vsaka volilna enota ima enajst volilnih okrajev z različnim številom registriranih volivcev.5 

Glasovnica za glasovanje o kandidatih v volilnem okraju vsebuje imena kandidatov, ki so jih 
v okraju predlagale politične stranke, pa tudi ime stranke, njen znak in zaporedno številko 
kandidata. Volivec glasuje tako, da obkroži številko kandidata, vendar je glasovnica veljavna, 
tudi če je drugače označena in je iz nje jasno razvidno, za katerega kandidata je glasoval. 
Volivčev glas ni le glas za kandidata, pač pa tudi glas za kandidatno listo v določeni volilni 
enoti.

Stranke dobijo mandat, če na ravni države dobijo vsaj štiri odstotke veljavnih glasov. Najprej 
je podlaga za razdelitev mandatov upravičenim kandidatnim listam v okviru volilnih enot 
Droopov količnik. Sledi proporcionalni izračun po d’Hondtovem sistemu števila mandatov, 
do katerega je stranka upravičena na ravni države. Nerazdeljeni mandati so nato dodeljeni 
kandidatnim listam v  vseh  volilnih  enotah  po  vrstnem redu največjih  ostankov  glasov v 
razmerju do količnika v volilni enoti.

Mandat za posamezno listo je dodeljen določenemu kandidatu na podlagi deleža glasov, ki ga 
je dobil v svojem okraju. Kandidati posamezne liste so razvrščeni na podlagi deleža glasov, 
ki so ga v primerjavi z vsoto veljavnih glasov dobili v svojem okraju.6

omenja tako manjšine kot skupnosti.
4 Referendum se lahko razpiše o zakonih, ki jih sprejme državni zbor, rezultat referenduma pa je za državni zbor 
zavezujoč;  razpiše  se  na  zahtevo  tretjine  poslancev,  državnega  sveta  ali  štirideset  tisoč  volivcev.  Številni 
sogovorniki misije so bili kritični do tega, kako lahko je za zavrnitev odločitve državnega zbora organizirati  
referendum.
5 Primer:  najmanjši  volilni  okraj  (Ribnica)  v  volilni  enoti  4  je  imel  11.634 upravičenih  volivcev,  največji  
(Grosuplje) pa 30.381.
6 Kandidat z najvišjim deležem glasov v svojem okraju dobi prvi mandat, ki je dodeljen listi v določeni volilni 



Slovenski  sistem zagotavlja  enakovrednost  glasov,  saj  so mandati  razdeljeni  strankam na 
podlagi seštevka glasov na ravni države. Ker je delež glasov, ki ga je kandidat dobil, podlaga 
za dodelitev mandata kandidatom s strankarske liste, je pri dodelitvi mandatov po strankarski 
listi teža glasov volivcev iz manjših okrajev lahko večja od teže glasov volivcev iz večjih 
okrajev. Leta 2000 je ustavno sodišče odločilo, da ta način ne krši načela enakovrednosti 
glasov.7 Posledice  takega  sistema so lahko tudi,  da  je  v  nekaterih  okrajih  izvoljenih  več 
kandidatov, v drugih ni izvoljen nihče. Poleg tega je lahko kandidat, ki je dobil manj glasov 
od drugih kandidatov iz istega okrožja, izvoljen, ker je dobil višji delež glasov, kot so ga 
dobili drugi kandidati iz iste stranke v drugih okrožjih.

Poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti sta voljena v dveh posebnih volilnih 
enotah, kjer lahko glasujejo samo osebe, ki se izrečejo za pripadnike narodne skupnosti. Ti 
volivci imajo dva glasova, saj so upravičeni tudi do glasovanja po proporcionalnem sistemu 
(gl. poglavje Pravna podlaga). V posebnih volilnih enotah je mandat dodeljen po Bordovem 
sistemu  preferenčnega  glasovanja. Upravičeni  volivci  kandidate  izbirajo  tako,  da  jih 
razvrstijo  glede  na  preferenco, kar  je  podlaga  za  točkovanje:  za  vsako  prvo  mesto  je 
kandidatu dodeljenih toliko točk,  kolikor je kandidatov na glasovnici,  za vsako naslednje 
mesto se dodeli točka manj. Mandat dobi kandidat, ki je dobil največje število točk v volilni 
enoti.

V. PRAVNA PODLAGA

Pravni podlaga za volitve v državni zbor so predvsem Ustava Republike Slovenije, Ustavni 
zakon o dopolnitvi 80. člena Ustave Republike Slovenije, Zakon o volitvah v državni zbor, 
Zakon o volilni  in referendumski kampanji in Zakon o evidenci volilne pravice. Področje 
dodatno urejajo Zakon o političnih strankah, Zakon o Radioteleviziji Slovenija in Zakon o 
računskem sodišču. Kazniva dejanja, povezana z volitvami, obravnavata Kazenski zakonik in 
Zakon o volitvah v državni zbor.8

Pravna podlaga je bila v zadnjih letih nekajkrat spremenjena: gre predvsem za spremembe 
Zakona o volitvah v državni zbor iz leta 2006, ki so prinesle štiriodstotni prag za vstop v 
državni zbor (kar od leta 2000 zahteva ustava) in najmanj 35-odstotno kvoto za zastopanost 
obeh spolov na kandidatni listi. Spremenjen je bil tudi postopek imenovanja članov volilnih 
komisij, prišlo pa je tudi do sprememb tehnične narave. Novembra 2007 je bila v Zakonu o 
političnih  strankah  spremenjena  višina  kazni  za  kršitve  določb  tega  zakona  in  podaljšan 
seznam pravnih oseb, ki ne smejo financirati političnih strank.9

Zakonodaja je na splošno dobra podlaga za izvedbo državnozborskih volitev. Leta 2011 je 
potekala razprava o spremembi različnih vidikov zakonodaje, vključno z volilnim sistemom 
in bolj tehničnimi področji zakonodaje, kot so roki za prijavo kandidatov, vendar sprememb 
državni zbor ni podprl.10

Državljan, ki je na dan volitev dopolnil 18 let starosti, ima pravico voliti in biti izvoljen.  Ta 
pravica se državljanu lahko odvzame samo, če ga sodišče razglasi za duševno nesposobnega; 
odvzem volilne pravice zaradi nerazumevanja pomena in namena ter učinkov volitev mora 
biti v odločbi sodišča posebej naveden.11 Nedržavljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji 
imajo pravico glasovati na županskih volitvah in volitvah v občinski svet.12

enoti, kandidat z drugim najvišjim deležem dobi drugi mandat itd.
7 Odločba ustavnega sodišča št. U-I-354-96 z dne 3. septembra 2000.
8 110. člen Zakona o volitvah v državni zbor in 131.–157. člen Kazenskega zakonika.
9 Zakon o volilni in referendumski kampanji je bil spremenjen februarja 2011, kar pa ni vplivalo na volitve v  
državni zbor.
10 Gl. objavo državnega zbora št. 004-03/11-0008 z dne 17. junija 2011.
11 7. člen Zakona o volitvah v državni zbor govori o poslovni sposobnosti. Gl. tudi 137. člen civilnega zakonika, 
Sklep vrhovnega sodišča II Ips 684/2008 in Odločba ustavnega sodišča U-I-346/02 (17. odstavek).
12 5. in 103. člen Zakona o lokalnih volitvah.



A. DVOJNA VOLILNA PRAVICA

Pripadnikom italijanske in madžarske narodne skupnosti zagotavlja ustava posebne pravice, 
ki jih nadalje opredeljuje zakon.13 80. člen ustave pravi, da se v državni zbor vedno izvoli po 
en  poslanec  italijanske  in  madžarske  narodne  skupnosti,  kar  skupnostma  zagotavlja 
neposredno zastopanost v državnem zboru. Zakon o volitvah v državni zbor določa, da imajo 
pripadniki narodnih skupnosti pravico voliti in biti voljeni za poslanca italijanske oziroma 
madžarske  narodne  skupnosti. Čeprav  zakon  tega  izrecno  ne  določa,  imajo  pripadniki 
narodnih skupnosti na državnozborskih volitvah pravico oddati dva glasova, enega v volilni 
enoti svojega stalnega prebivališča in enega v posebni volilni enoti svoje narodne skupnosti.14

V zvezi s pobudo za oceno ustavnosti dvojne volilne pravice teh manjšin je ustavno sodišče 
leta 1998 odločilo,  da določbe (Zakona o volitvah v državni  zbor in drugih zakonov),  ki 
zagotavljajo dvojno volilno pravico, niso v neskladju z ustavo, saj ščitijo pravice narodnih 
skupnosti.15 Ustavno sodišče je priznalo, da dvojna volilna pravica pomeni odstop od načela 
enakosti volilne pravice.

V svojem mnenju o dvojni volilni pravici manjšin Beneška komisija Sveta Evrope navaja, 
pod katerimi pogoji dvojna volilna pravica pomeni upravičeno odstopanje od načela enakosti 
volilne pravice: če namena dvojne volilne pravice (tj. zastopanje manjšin) ni mogoče doseči 
drugače; če gre za prehodno rešitev; in če zadeva majhne manjšine.16

V Sloveniji  imata  dvojno volilno  pravico  številčno  majhni  manjšini.17 Vendar  pa  dvojna 
volilna pravica italijanske in madžarske narodne skupnost v zakonodaji ni predvidena kot 
prehodna rešitev,  prav tako se v zadnjem času ni razpravljalo,  ali  bi  skupnosti  lahko bili 
zastopani na drug način, ki pa ne bi tako neposredno posegal v enakost volilne pravice.

Misija  pozitivno  ocenjuje  prizadevanja  Slovenija,  da  manjšinam  poenostavi  udeležbo  v 
volilnem procesu  na  nacionalni  in  lokalni  ravni. Vendar  pa  zagotavljanje  dvojne  volilne 
pravice nekaterim volivcem pomeni odstop od načela enakosti volilne pravice iz odstavka 7.3 
OVSE-jevega københavnskega dokumenta iz leta 1990 in drugih mednarodnih dokumentov.

Na podlagi mnenja Beneške komisije Sveta Evrope, dvostranskih sporazumov in ustreznih  
standardov  za  pravice  manjšin  misija  organom  oblasti  priporoča,  da  ponovno  preučijo  
dvojno volilno pravico za volitve v državni zbor in ugotovijo, ali je za neposredno zastopanje  
madžarske  in  italijanske  narodne  skupnosti  v  državnem  zboru  potreben  sedanji  sistem  
dvojnega glasovanja ali pa bi bilo to mogoče doseči na drug način.

B. PRAVICE STALNEGA PREBIVALSTVA 

Približno 25.000 oseb, državljanov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije s 
stalnim prebivališčem v Sloveniji, je bilo 26. februarja 1992 izbrisanih iz registra stalnega 
prebivalstva.

13 Četrti odstavek 64. člena ustave. Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v 
Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, podpisan leta 1992 in ratificiran 
leta 1993 (Uradni  list  RS – Mednarodne pogodbe,  št.  6/93),  in Osimska pogodba – Pogodba med SFRJ in 
Republiko  Italijo  (Uradni  list  SFRJ,  št.  1/77). Kot  je  dejal  visoki  komisar  OVSE  za  narodne  manjšine, 
dvostranski  sporazumi  ne  smejo  spodkopavati  temeljnih  načel  večstranskih  instrumentov. Gl.  izjavo  o 
suverenosti, odgovornosti in narodnih manjšinah z dne 26. oktobra 2001 (http://www.osce.org/hcnm/53936).
14 Na  lokalnih  volitvah  lahko  pripadniki  narodnih  skupnosti  in  romske  skupnosti  oddajo  dva  glasova  na  
določenih območjih.
15 Odločba  ustavnega  sodišča  št.  U-I-283/94  z  dne  12.  februarja  1998,  http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-
odl.nsf/o/E10C5A337D4BC67DC125717200280DB7.
16 Komisija  za  demokracijo  skozi  pravo  pri  Svetu  Evrope  (oz.  Beneška  komisija),  CDL-AD  (2008)  013, 
Poročilo  o  dvojni  volilni  pravici  pripadnikov  narodnih  manjšin,  www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-
AD(2008)013-e.asp.
17 Pri  popisu  prebivalstva  leta  2002  se  je  2.258  oseb  opredelilo  za  Italijana  in  6.243  za  Madžara, 
http://www.stat.si/popis2002/si/default.htm..

http://www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-AD(2008)013-e.asp
http://www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-AD(2008)013-e.asp
http://www.osce.org/hcnm/53936


Ustavno sodišče v več odločbah navaja, da je bil izbris neustaven.18 Leta 2006 je skupina 
oseb, ki so bile brez državljanstva ali državljani nekdanjih drugih jugoslovanskih republik, 
vložila  pritožbo  pri  Evropskem sodišču  za  človekove  pravice. Pritožniki  so  med  drugim 
trdili,  da so bili  na arbitraren način prikrajšani za možnost  pridobitve državljanstva novo 
ustanovljene slovenske države in/ali ohranitve svojega statusa stalnih prebivalcev, s čimer je 
bil kršen 8. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah. Evropsko sodišče za človekove 
pravice je potrdilo, da je bil kršen 8. člen konvencije, in ugotovilo, da ugotovljena kršitev 
jasno nakazuje na splošne in posamične ukrepe, ki jih je v Sloveniji treba sprejeti za odpravo 
ugotovljenih  kršitev.19 Vendar  sodba  ni  dokončna,  saj  je  bila  februarja  2011  na  pobudo 
slovenskih organov oblasti predana velikemu senatu.20

Na  tem  področju  je  prišlo  do  številnih  pozitivnih  zakonodajnih  in  administrativnih 
sprememb. Julija 2010 so začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o urejanju statusa 
državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ, ki prizadetim omogočajo, da zaprosijo za 
retroaktivno  priznanje  statusa  stalnega  prebivalca. Od  takrat  je  49  oseb  pridobilo  stalno 
prebivališče,  status  približno  13.000  oseb  pa  ostaja  neurejen.21 Čeprav  ta  zadeva  ni 
neposredno povezana z  državljanstvom,  bi  lahko posredno vplivala  na pravico oseb brez 
stalnega  prebivališča,  da  pridobijo  državljanstvo,  in  pravico  do  udeležbe  na  volitvah  v 
državni zbor in drugih volitvah.

C. DOSTOP ZA OPAZOVALCE

Zakon o volitvah v državni zbor omogoča,  da so predstavniki kandidatnih list navzoči na 
sestankih volilnih komisij  in zaupniki kandidatnih list na voliščih, ne vsebuje pa izrecnih 
določb o mednarodnem ali  notranjem nestrankarskem opazovanju volitev  in  ne omogoča 
javnega volilnega  procesa  in  preštevanja  glasov.  Kljub  temu je  državna volilna  komisija 
akreditirala  misijo  OVSE/ODIHR  za  ocenjevanje  volitev,  da  je  lahko  brez  omejitev 
spremljala celoten proces.

Da bi pripravili pravno podlago za učinkovito izpolnjevanje osmega odstavka OVSE-jevega  
københavnskega dokumenta22 iz leta 1990 in opazovalcem zagotovili celovit vpogled v vse  
dele  volilnega  procesa,  bi  morala  zakonodaja  vsebovati  izrecno  določbo  o  opazovanju  
volitev, ki bi predvsem določala pravice in obveznosti opazovalcev in postopek akreditacije.

VI. VOLILNI ORGANI

Nadzor nad volitvami  se je izvajal  na štirih ravneh: na ravni državne volilne komisije,  8 
volilnih komisij volilnih enot, 88 okrajnih volilnih komisij ter več kot 3.649 volilnih odborov 
v  Sloveniji  in  dodatnih  34  volilnih  odborov v  tujini. Za  volitve  poslancev  italijanske  in 
madžarske narodne skupnosti se imenujeta volilni komisiji posebnih volilnih enot. Volilne 
komisije se imenujejo za štiri leta, volilni odbori pa za vsake volitve. Misija je ugotovila, da 
javnost zelo zaupa v delo volilnih organov.

Državna volilna komisija skrbi za celoten potek volitev in enotno uporabo zakona o volitvah 
18 Odločbi ustavnega sodišča št. U-I-246/02 in U-II-1/10, http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/index.htm.
19 Kurić in drugi proti Sloveniji, vloga št. 26828/06; Svet Evrope: Evropsko sodišče za človekove pravice, 13. 
julija  2010;  dostopno  na  http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?
item=7&portal=hbkm&action=html&highlight=slovenia&s essionid=84789094&skin=hudoc-en..
20 V skladu z 43. in 44. členom Evropske konvencije  o človekovih pravicah  sodba senata ni  dokončna.  V 
trimesečnem obdobju po vročitvi  lahko katera koli  stranka zahteva,  da obravnavo primera  prevzame veliki 
senat. V  tem  primeru  bo  veliki  senat  obravnaval  primer  in  sprejel  dokončno  odločitev. Če  veliki  senat 
obravnavo zavrne, postane odločitev senata dokončna na dan, ko je zahteva zavrnjena. Odločitev glede prenosa 
obravnave v času pisanja še ni bila sprejeta.
21 Po podatkih iz oktobra 2011 ministrstva za notranje zadeve.
22 Osmi  odstavek  københavnskega  dokumenta  iz  leta  1990 se  glasi: »Sodelujoče  države  menijo,  da  lahko 
prisotnost  tujih  in  domačih  opazovalcev  izboljša  potek  volitev  v  državah,  kjer  so  volitve.  Zato  vabijo 
zainteresirane  opazovalce  iz  sodelujočih  držav  OVSE  in  ustreznih  zasebnih  ustanov  in  organizacij,  naj 
opazujejo potek nacionalnih volitev v meri, ki jo dopušča zakon.«

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=7&portal=hbkm&action=html&highlight=slovenia&sessionid=84789094&skin=hudoc-en
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=7&portal=hbkm&action=html&highlight=slovenia&sessionid=84789094&skin=hudoc-en


v državni zbor, usklajuje delo nižjih volilnih komisij, objavlja izid volitev v državni zbor, 
skrbi  za  izvedbo  glasovanja  na  slovenskih  diplomatsko-konzularnih  predstavništvih  in 
obravnava pritožbe. Volilne komisije volilnih enot predvsem pregledujejo kandidatne liste, 
ugotavljajo rezultate  glasovanja v volilnih  enotah in  nadzorujejo tehnično delo v zvezi  z 
volitvami  v  enoti. Okrajne  volilne  komisije  imenujejo  volilne  odbore,  določajo  volišča, 
nadzirajo organizacijo volitev v okraju in ugotavljajo izid glasovanja v okraju.

Volilne komisije sestavljajo osebe iz sodniških, strokovnih in političnih vrst. Državno volilno 
komisijo  imenuje  državni  zbor,  sestavljajo  pa  jo  predsednik  in  njegov namestnik  ter  pet 
članov  in  njihovi  namestniki.23 Za  predsednika  državne  volilne  komisije  in  njegovega 
namestnika se na priporočilo sodnega sveta imenujeta sodnika vrhovnega sodišča. En član in 
en  namestnik  se  imenujeta  izmed  pravnih  strokovnjakov,  drugi  člani  in  namestniki  se 
imenujejo  po  predlogih  poslanskih  skupin  iz  državnega  zbora,  pri  čemer  se  upošteva 
sorazmerna zastopanost političnih strank.

Volilne komisije volilnih enot in okrajne volilne komisije,  ki jih imenuje državna volilna 
komisija,  imajo predsednika in tri  člane ter  njihove namestnike. Volilno komisijo volilne 
enote sestavljata dva sodnika in dva pravna strokovnjaka; okrajna volilna komisija ima enega 
sodnika in enega pravnega strokovnjaka. Drugi člani in namestniki obeh komisij se imenujejo 
na podlagi omenjene politične enačbe. Okrajna volilna komisija ima tudi tajnika, ki nima 
glasovalne pravice in je imenovan izmed uradnikov 58 lokalnih upravnih enot, ki spadajo pod 
ministrstvo  za  javno  upravo. Tajnik  opravlja  operativne  naloge,  pogosto  v  več  okrajnih 
volilnih komisijah.

Pri  volitvah  poslancev madžarske in italijanske narodne skupnosti  v državni  zbor volilna 
komisija  posebne volilne  enote  opravlja  naloge  volilne  komisije  volilnih  enot  in  okrajne 
volilne komisije: v svojih volilnih enotah skrbi za prijavo kandidatov; imenuje volilne odbore 
za  izvedbo  manjšinskih  volitev;  nadzira  izvajanje  operativnih  nalog,  povezanih  z 
manjšinskimi volitvami; in ugotavlja izid glasovanja. Ima enako sestavo kot navadna volilna 
komisija volilne enote, vendar mora biti vsaj en član pripadnik narodne skupnosti.

Volilni  odbor sestavljajo predsednik,  dva člana in njihovi namestniki.24 Volilni  odbori  so 
običajno imenovani na podlagi zastopanosti političnih strank v državnem zboru, dejansko pa 
se okrajni volilni odbori – kot je bila obveščena misija – tega strogo ne držijo.  Na območjih, 
kjer živi italijanska ali madžarska manjšina, ima vsako volišče dva volilna odbora, in sicer za 
izvedbo  volitev  posebne  volilne  enote  in  navadne  volilne  enote. Na  območjih,  kjer  živi 
italijanska  manjšina,  običajno  iste  osebe  sestavljajo  oba  volilna  odbora. Na  območjih 
madžarske manjšine se sestava obeh volilnih odborov razlikuje.

VII. EVIDENCA VOLILNE PRAVICE

Slovenija  ima  pasivni  sistem  evidentiranja  volilne  pravice,  po  katerem  država  evidenco 
volilne pravice vodi na podlagi registra stalnega prebivalstva. Evidenca volilne pravice za 
volitve  v  državni  zbor  je  treh  tipov:  evidenca  volilne  pravice  volivcev  s  stalnim 
prebivališčem,  evidenca  volilne  pravice  volivcev  brez  stalnega  prebivališča  in  evidenci 
volilne pravice za posebni manjšinski volilni enoti. Prva dva tipa evidence sta pripravljena na 
podlagi registra stalnega prebivalstva, ki ga vodi sektor za matične zadeve, javne listine in 
prijavo prebivališča ministrstva za notranje zadeve. Register stalnega prebivalstva, povezan z 
matičnim registrom, je elektronsko vodena podatkovna baza, do katere dostopajo upravne 
enote na lokalni ravni. Upravne enote dnevno posodabljajo bazo; za zagotavljanje pravilnosti 
se  izvaja  navzkrižno  preverjanje. Evidenca  volilne  pravice  vsebuje  podatke  o  volivčevi 
volilni enoti, volilnem okraju in volišču.
23 Namestniki na vseh ravneh sodelujejo v razpravah, vendar nimajo pravice do glasovanja, razen ob odsotnosti  
člana. Namestniki niso nujno iz iste stranke, kot je član, ki ga nadomeščajo.
24 41. člen zakona o volitvah v državni zbor govori le o »parnem številu« članov in namestnikov. Njihovo točno 
število državna volilna komisija priporoča v svojih navodilih.



Dvajset  dni  pred  volitvami  se  javno  razgrnejo  volilni  imeniki. Pristojni  organi  oblasti  – 
upravne enote in diplomatsko-konzularna predstavništva – morajo preveriti evidenco volilne 
pravice in po potrebi vnesti popravke. Volilnih imenikov ne dobijo politične stranke ali kdo 
drug, pač pa so na upravnih enotah dani na vpogled volivcem, ki jih lahko pregledajo in 
preverijo  podatke  iz  evidence  volilne  pravice  ter  od  upravne  enote  zahtevajo  popravke. 
Pritožba na takšno odločitev je možna na okrožnem sodišču.

Upoštevajo se popravki, ki so bili v register stalnega prebivalstva in matični register vneseni 
ne več kot devet dni (oziroma deset dni za volivce v tujini) pred dnevom glasovanja. Zadnji 
popravki  v  volilnem  imeniku  na  zahtevo  volivcev  se  opravijo  najpozneje  šest  dni  pred 
dnevom glasovanja. Končni volilni imeniki se pošljejo okrajnim volilnim komisijam; volivci 
dobijo po pošti obvestilo o dnevu glasovanja in o volišču, na katerem so vpisani v volilni 
imenik.

Ministrstvo za notranje zadeve in politične stranke so volilne imenike ocenili kot točne, zlasti 
za volivce v Sloveniji. Državljanom,  ki  na dan glasovanja ugotovijo,  da niso v volilnem 
imeniku, lahko upravna enota izda potrdilo, s katerim glasujejo na volišču, na katerem so 
prijavljeni. Za te volitve je bilo izdanih 38 potrdil; upravičenih volivcev je bilo 1.709.692, od 
teh približno 56.000 iz tujine.25

Volilne  imenike  pripadnikov  italijanske  in  madžarske  narodne skupnosti  sestavi  komisija 
ustrezne samoupravne narodne skupnosti. Na tokratnih volitvah je bilo v posebne volilne 
imenike pripadnikov italijanske narodne skupnosti vpisanih  2.789 oseb, v posebne volilne 
imenike pripadnikov madžarske narodne skupnosti pa 6.661. Vanje so vključeni državljani, 
ki so pripadniki narodne skupnosti in imajo stalno prebivališče na območju, ki spada pod 
posebno volilno enoto. Osebe, ki so bile v posebne volilne imenike vpisane že na prejšnjih 
volitvah, so bile na teh volitvah v imeniku avtomatično, drugi so lahko pripadnost narodni 
skupnosti  izrazili  z  izjavo.26 Zakon  o  evidenci  volilne  pravice  določa,  da  samoupravna 
narodna skupnost podrobneje predpiše, kdo je upravičen do vpisa v volilni imenik, vendar so 
organi samoupravnih narodnih skupnosti misijo obvestili,  da podrobnejših meril za vpis v 
posebni volilni imenik niso sprejeli.

Misija priporoča ponovni pregled predpisov o evidenci volilne pravice pripadnikov narodnih  
manjšin in merilih za vključitev v posebni volilni imenik, da bi se zagotovili ustrezni ukrepi  
za ugotavljanje upravičenosti do glasovanja v posebnih volilnih enotah.

VIII. KANDIDIRANJE

V skladu z Zakonom o volitvah v državni zbor lahko kandidate predlagajo politične stranke 
ali  skupine volivcev. V vsaki  volilni  enoti  se  kandidati  predlagajo na listi;  vsakdo lahko 
kandidira le v eni volilni enoti. Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v vsaki volilni 
enoti, če njene liste kandidatov podprejo s podpisi najmanj trije poslanci državnega zbora, v 
posamezni volilni enota pa, če listo kandidatov podpre s podpisi najmanj petdeset volivcev.27 

Predlaganje kandidatov mora biti v skladu s statutom politične stranke.28 Lista kandidatov 
skupine volivcev potrebuje podporo najmanj sto volivcev, ki živijo v volilni enoti; na teh 
volitvah  volivci  niso  predlagali  kandidatnih  list. Liste  kandidatov  se  predložijo  volilni 
komisiji volilne enote najkasneje petindvajset dni pred dnevom glasovanja.

Število kandidatov na listi  ne sme presegati  števila kandidatov, ki se voli  v volilni  enoti. 
25 Spletna stran državne volilne komisije: http://volitve.gov.si/dz2011/udelezba/udelezba.html.
26 35. člen Zakona o evidenci volilne pravice.
27 Če liste kandidatov ne določijo člani politične stranke, ki prebivajo v volilni enoti, mora listo kandidatov s 
podpisi podreti najmanj sto volivcev. V volilni enoti 5 je bila zavrnjena stranka Humana Slovenija, ker ni zbrala  
dovolj veljavnih podpisov.
28 Kandidatne liste stranke Stara Pravda Stranka Prava so bile zavrnjene v vseh volilnih enotah, ker postopek 
predlaganja kandidatov ni bil v skladu z zakonom in statutom stranke, kot določa 56. člen Zakona o volitvah v 
državni zbor. Zakon o volitvah v državni zbor predvideva le odpravo »formalnih pomanjkljivosti«.



Najmanjše število kandidatov na listi ni določeno. Zakon o volitvah v državni zbor določa, da 
oseba lahko kandidira v dveh volilnih okrajih, če na listi kandidatov ni toliko kandidatov, 
kolikor poslancev se voli v volilni enoti. Če je na listi kandidatov, ki so jo določili volivci, 
samo en kandidat, se o njem glasuje v vseh volilnih okrajih.

Pri  določanju  kandidatne  liste  je  treba  upoštevati  kvoto  za  zastopanost  obeh spolov. Na 
kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35 % od skupnega dejanskega 
števila kandidatov na listi.29 Na tokratnih volitvah sta bili v volilni enoti 3 zavrnjeni dve listi, 
ker stranki nista upoštevali kvote za zastopanost obeh spolov. Zakon o volitvah v državni 
zbor  sicer  dovoljuje  odpravo  formalnih  pomanjkljivosti  pri  določanju  kandidatnih  list, 
upoštevanje kvote za zastopanost obeh spolov pa je po mnenju volilnih komisij volilnih enot 
zakonska zahteva; stranki  Zeleni  Slovenije  in Gibanje za trajnostni  razvoj  sta  zato lahko 
kandidirali le v sedmih od osmih volilnih enot.

Kandidata  za  poslanca  italijanske  oziroma  madžarske  narodne  skupnosti  določi  najmanj 
trideset volivcev, ki so pripadniki teh narodnih skupnosti. Za madžarsko manjšino sta bila 
določena dva kandidata, za italijansko le eden.

Po  ugotavljanju  veljavnosti  se  potrjene  liste  kandidatov  objavijo  v  medijih  najpozneje 
petnajst  dni  pred  dnevom  glasovanja. Rok  za  predložitev  kandidatnih  list  na  tokratnih 
volitvah je bil 9. november 2011. Državna volilna komisija je 19. novembra 2011 objavila, da 
je bilo od enaindvajsetih strank, ki so predložile kandidatne liste, za udeležbo na volitvah 
potrjenih dvajset strank oziroma 1.393 kandidatov.30 Pravila za potrjevanje kandidatnih list so 
v skladu z mednarodnimi standardi in zavezami ter omogočajo vključujoč proces. Svoje liste 
kandidatov  so  brez  težav  predlagale  štiri  nove stranke; zavrnitve  kandidatnih  list  so  bile 
pravno utemeljene.

IX. VOLILNA KAMPANJA

Volilna kampanja se je začela 4. novembra 2011, trideset dni pred dnevom glasovanja, in 
zaključila štiriindvajset ur pred dnevom glasovanja. Vsi kandidati  so lahko prosto izvajali 
volilno kampanjo; dvajset različnih strank je pokrilo cel politični spekter, kar je volivcem 
zagotovilo  široko  izbiro. Kampanja  je  potekala  mirno, njen  potek  je  bil  neoviran  brez 
omejevanja svobode govora, gibanja in združevanja.

Nekateri sogovorniki misije so menili, da so na intenzivnost in tip kampanjskih dejavnosti 
vplivali  kratko  obdobje,  ki  je  bilo  na  voljo  za  pripravo  volilne  kampanje  po  razpisu 
predčasnih volitev, in omejena finančna sredstva, ker so stranke v preteklih letih sodelovale 
na številnih volitvah in referendumih. Kljub temu je volilna kampanja trinajstih strank, ki so 
imele kandidatne liste potrjene v vseh osmih volilnih enotah, zajela vso Slovenijo. Veliko 
zanimanje  javnosti  sta  pritegnili  dve  novi  stranki:  Pozitivna  Slovenija,  ki  jo  je  vodil 
ljubljanski  župan  Zoran  Janković,  in  Državljanska  lista  Gregorja  Viranta,  pod  vodstvom 
nekdanjega  ministra  za  javno  upravo. Novoustanovljene  stranke  so  nekoliko  zasenčile 
kampanje bolj uveljavljenih parlamentarnih strank.

Predvolilne  strategije  so  bile  prilagojene  predvsem  ciljni  skupini  volivcev  in  velikosti 
stranke. Najopaznejšo kampanjo sta imeli SDS in Pozitivna Slovenija; obe sta uporabili vrsto 
sredstev,  od  velikih  reklamnih  panojev  in  plačanih  oglasov  do  regionalnih  dogodkov  in 
osebnih  srečanj  z  vodji  strank,  kot  jih  je  pod  naslovom Pridem na  čaj  v  svoj  program 
vključila Pozitivna Slovenija. DeSUS, ki tradicionalno uživa podporo upokojencev, in SLS, 
ki jo podpira podeželje, sta se zanesli na svoje regionalne strukture na lokalni ravni. NSi je 
svojo ciljno skupino katoliških volivcev nagovarjala prek verskih medijev in glasil, spleta, 
kampanje v skupnostih in osebnih srečanj.
29 Kvota ne velja za kandidatno listo, na katero so uvrščeni le trije kandidati; na taki listi mora biti najmanj en 
predstavnik vsakega od spolov. Kvota ne velja za kandidatno listo, ki jo določi skupina volivcev.
30 Gl. http://volitve.gov.si/dz2011/kandidati/seznam_list.html.
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Zelo  priljubljene  so  bile  cenejše  metode  volilne  kampanje,  tudi  družabna  omrežja: vseh 
dvajset strank, ki je kandidiralo, je namreč postavilo spletne strani, osemnajst jih kampanjo 
izvajalo  prek  Facebooka,  enajst  prek  Twitterja. Na  tem  področju  so  bile  najaktivnejše 
Pozitivna Slovenija, SDS, LDS in TRS. Za najmočnejše kandidate so bila družabna omrežja 
pomembna, vendar le kot podporno sredstvo kampanji, za nekatere manjše stranke, kot so 
TRS, LDS in Zares, pa so bila glavno komunikacijsko sredstvo. Družabna omrežja so bila 
hkrati pomemben vir za medije. Vodja SDS je na primer dokumente o svoji osebni lastnini 
objavil na Facebooku, o čemer se je nato veliko razpravljalo.

Osrednji temi kampanje sta bili osebnost in vrednote vodij strank, pomembna tema je bila 
tudi  gospodarska  kriza. Po  mnenju  številnih  sogovornikov  misije  je  bila  to  prva  volilna 
kampanja,  ki  se  je  osredotočila  na  gospodarska  in  razvojna  vprašanja  in  ne  ideologijo; 
razpravljalo se je o davčnih spremembah, mehanizmih za zagotavljanje stabilnega proračuna, 
prihodnosti Slovenije v evroobmočju in številnih strateških infrastrukturnih projektih.

X. FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK IN VOLILNE KAMPANJE

Financiranje  v  politiki  urejata  Zakon  o  političnih  strankah  in  Zakon  o  volilni  in 
referendumski  kampanji; za njuno izvajanje je pristojnih več ustanov. Zakon o političnih 
strankah je bil nazadnje spremenjen leta 2007, Zakon o volilni in referendumski kampanji 
leta 2011.

Leta  2007  je  Skupina  držav  za  boj  proti  korupciji  pri  Svetu  Evrope  pripravila  oceno 
preglednosti financiranja političnih strank in volilnih kampanj, leta 2010 je sledilo poročilo o 
upoštevanju priporočil.31 Priporočila v oceni so se nanašala na večjo preglednost financiranja 
političnih strank, možnost priprave podrobnih finančnih poročil s strani političnih strank in 
organizatorjev kampanj ter potrebo po krepitvi zmogljivosti in sredstev ustreznih ustanov, ki 
spremljajo  in  nadzirajo  financiranje  strank  in  kampanj. Zakonodajni  predpisi,  ki  naj  bi 
povečali  preglednost in odgovornost financiranja političnih strank in volilnih kampanj, so 
sicer že pripravljeni, vendar jih mora sprejeti še državni zbor.

A. FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK

V skladu  z  Zakonom o političnih  strankah  lahko  politična  stranka  sredstva  pridobiva  iz 
različnih  zasebnih  in  javnih  virov. Zasebne  prispevke  političnim  strankam,  ki  ne  smejo 
presegati  približno  15.000  evrov,  lahko  dajo  posamezniki  ali  pravne  osebe;  v  nekaterih 
primerih je treba razkriti podrobnosti o prispevkih.32 Mnogi sogovorniki misije so povedali, 
da se določbe zakona pogosto napačno uporabljajo, in trdili, da donatorji z več prispevki, ki 
ne presegajo dovoljenega zneska, ostanejo anonimni. Menili so, da s tem obstaja možnost 
zlorabe,  saj  letna  poročila  strank niso revidirana. Stranke,  ki  dobijo  več  kot  en  odstotek 
glasov, so upravičene do državne subvencije: upravičene stranke dobijo deset odstotkov vseh 
sredstev, namenjenih v proračunu za financiranje političnih strank, v enakih deležih; ostalih 
devetdeset odstotkov sredstev se sorazmerno s številom prejetih glasov razdeli med stranke, 
ki so zastopane v državnem zboru.

Vsako leto do 31. marca so politične stranke dolžne računskemu sodišču predložiti v pregled 
letno poročilo. Zakon sicer ne predvideva izvajanja rednih revizij, vendar računsko sodišče 
poročila »pregleda in oceni«.33 Stranke morajo letno poročilo predložiti državnemu zboru do 
30. aprila, povzetek poročila pa se objavi v uradnem listu. Če stranka ne predloži poročila, se 
ji financiranje iz javnih sredstev začasno ustavi.

31 Skupina držav za boj proti korupciji pri Svetu Evrope (Group of States against Corruption (GRECO)); obe 
poročili sta dostopni na www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/index_en.asp.
32 Dovoljeni letni znesek je desetkratna povprečna mesečna plača. Če skupni letni prispevek posamezne fizične 
ali  pravne  osebe  presegajo  trikratno  povprečno  mesečno  plačo,  mora  stranka  v  letnem  poročilu  razkriti 
podrobnosti o donatorju.
33 Prvi odstavek 24. člena Zakona o političnih strankah.
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Misija priporoča, da se v finančna poročila političnih strank vključi podrobna razčlenitev  
vseh  prispevkov,  da  bi  se  tako  povečala  preglednost  financiranja  v  politiki. Celotna 
podrobna poročila bi morala biti javno dostopna.

B. FINANCIRANJE KAMPANJ

Zakon o volilni  in referendumski kampanji sicer vsebuje določbe o financiranju kampanj, 
vendar za financiranje volilnih kampanj veljajo tudi določbe Zakona o političnih strankah, ki 
se nanašajo na financiranje političnih strank. Kampanje se v praksi financirajo iz sredstev 
stranke ter prispevkov posameznikov in gospodarskih družb.

Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da je treba za vsako kampanjo odpreti 
poseben  transakcijski  račun. Celotni  stroški  kampanje  ne  smejo  preseči  0,40  evra  na 
posameznega  volilnega  upravičenca  v  volilnem okraju  oziroma  volilni  enoti,  v  kateri  je 
potrjena  kandidatura. Na  tokratnih  volitvah  je  za  tiste,  ki  so  kandidirali  v  vseh  volilnih 
enotah, ta znesek bil približno 683.000 evrov. Mnogi sogovorniki misije so povedali, da so 
zaradi  finančne  krize  in  precej  manj  zasebnih  prispevkov  pričakovali  nižje  stroške  od 
dovoljenih.34

Poročanje o financiranju volilne kampanje je strožje določeno kot poročanje o financiranju 
politične stranke. Najkasneje v petnajstih dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa 
je organizator kampanje dolžan predložiti državnemu zboru in računskemu sodišču finančno 
poročilo o skupni višini zbranih sredstev,  virih  financiranja in sredstvih,  porabljenih med 
kampanjo. Računsko sodišče  v  šestih  mesecih  po  roku za  zaprtje  transakcijskega  računa 
opravi revizijo pri  tistih strankah, ki  so upravičene do delnega povračila  stroškov volilne 
kampanje. Kazen za  previsoke  stroške  kampanje  znaša  50–100 % povračila,  odvisno od 
presežka.

C. NADZOR NAD FINANCIRANJEM STRANK IN KAMPANJ

Za nadzor  financiranja  v  politiki  je  po  zakonu  pristojnih  več  organov oblasti. Računsko 
sodišče dobi letna poročila političnih strank in organizatorjev volilnih kampanj, vendar ni 
pristojno za preiskave in izvršbo ter ne revidira letnih poročil političnih strank.

Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za nadzor in izvajanje določb Zakona o volilni in 
referendumski kampanji. Kot so povedali na inšpektoratu ministrstva za notranje zadeve, se 
preiskava  sproži  na  podlagi  informacij  državnih  ustanov,  medijev  ali  anonimnih  prijav. 
Ministrstvo za finance pa je pristojno za zadeve v zvezi s finančnimi določbami Zakona o 
političnih strankah. Obe finančni poročili se predložita tudi odboru državnega zbora za javno 
finance.

Sogovorniki misije so povedali,  da je spremljanje financiranja v politiki  s strani različnih 
ustanov zapleteno in ne najbolj učinkovito. Od sprejetja Zakona o političnih strankah kršenje 
finančnih določb še ni bilo sankcionirano, manjše kazni so dobili le organizatorji volilnih 
kampanj, kar naj bi bila posledica pomanjkanja volje političnih akterjev in organov oblasti, 
da  raziščejo  domnevne  kršitve  in  sprejmejo  strožjo  zakonodajo  o  financiranju  v  politiki. 
Poleg tega ustanove nimajo dovolj pristojnosti in sredstev ter niso dovolj usposobljene, da bi 
sistematično nadzirale financiranje v politiki, hkrati pa nimajo dovolj moči, da bi kaznovale 
kršitelje zakona.
34 Zakon o volilni in referendumski kampanji omogoča delno povračilo stroškov za organizacijo kampanje tistim 
strankam, ki so dobile vsaj najnižje določeno število glasov. Stranke, ki so dobile mandat, so upravičene do 
povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evra za dobljeni glas,  medtem ko so stranke, ki mandata niso 
dobile, so pa prejele najmanj šest odstotkov oddanih glasov v vsaj eni volilni enoti ali najmanj dva odstotka  
oddanih glasov v vsej  državi,  upravičene do 0,17 evra za glas. Kandidati  italijanske in madžarske narodne 
skupnosti so upravičeni do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evra za glas, če so v svoji volilni 
enoti dobili vsaj 25 % točk.



Potreben  je  premislek  o  možnosti,  da  ena  ustanova  dobi  pristojnost  in  vire  za  dejavno  
preiskovanje finančnih poslov političnih strank in organizatorjev kampanj.

XI. MEDIJSKO OKOLJE

V raznoliko medijsko okolje so vključeni javni in zasebni ponudniki televizijskih in radijskih 
vsebin ter številni tiskani mediji. Javna RTV Slovenija ima tri nacionalne televizijske in tri 
nacionalne radijske programe ter področna programa v Mariboru in Kopru. Predvaja tudi 
programske vsebine za italijansko in madžarsko manjšino. Tri ključne zasebne televizijske 
hiše so POP TV, Kanal A in TV3. Televizijski programi so glavni vir javnega informiranja, 
branje  časopisov  pa  vpada. Internet  je  močno  razširjen  in  je  pomembno  orodje  za 
posredovanje političnih informacij.

A. PRAVNI OKVIR ZA MEDIJE

Pravni  okvir  za  medijsko  poročanje  o  volilni  kampanji  predstavljajo  Zakon  o  volilni  in 
referendumski  kampanji  in  pravila  za javne ponudnike televizijskih in  radijskih vsebin v 
Zakonu o Radioteleviziji Slovenija. RTV Slovenija pa mora najkasneje 45 dni pred volitvami 
sprejeti posebna pravila in navodila za predstavitev kandidatov in strank.35

Zakon o volilni in referendumski kampanji predpisuje volilni molk, ki se prične 24 ur pred 
dnevom glasovanja. Prav tako ureja pogoje za brezplačno in plačljivo poročanje v javnih 
medijih ter objavljanje javnomnenjskih raziskav. Marca 2011 je ustavno sodišče razveljavilo 
člen,  ki  je  prepovedoval  objavo  javnomnenjskih  raziskav  sedem  dni  pred  dnevom 
glasovanjem, in ga razglasilo za neustavnega.36

Skladno  z  Zakonom  o  Radioteleviziji  Slovenija  morajo  javni  ponudniki  televizijskih  in 
radijskih vsebin zagotavljati verodostojne in nepristranske informacije o političnih dogodkih. 
Med volilno kampanjo pa morajo političnim strankam zagotoviti brezplačen programski čas 
glede na njihovo zastopanost v državnem zboru oz. Evropskem parlamentu. Parlamentarnim 
in zunajparlamentarnim strankam morajo nameniti enak del programskega časa, namenjenega 
volilnim  oddajam,  za  brezplačne  predstavitve  v  ustreznih  kategorijah,  pri  čemer 
zunajparlamentarnim  strankam  pripada  tretjina  tega  časa. RTV  Slovenija  lahko  v  času 
kampanje predvaja tudi plačane oglase, ki morajo jasno navajati vir financiranja. 

Skladno z Zakonom o volilni  in referendumski kampanji  je RTV Slovenija sprejela svoja 
pravila  in  navodila  za  volilno  kampanjo37,  ki  predvidevajo  dve  obliki  predstavitev: 
neposredne predstavitve strank in volilna soočenja. Tudi v času te volilne kampanje je RTV 
Slovenija programski čas namenila samo strankam, ki so kandidirale v vseh osmih volilnih 
enotah.38 Nekatere stranke, ki niso kandidirale v vseh volilnih enotah, so menile,  da je ta 
kriterij  v  nasprotju  z  načelom enakih pravic,  zagotovljenim z Zakonom o Radioteleviziji 
Slovenija. 

Javni  ponudniki  televizijskih  in  radijskih  vsebin  bi  lahko  premislili  o  brezplačnem  
programskem času za predstavitev vseh strank, ki kandidirajo na volitvah v državnih zbor. V  
primeru velikega števila strank bi lahko sledili načelu proporcionalnosti.

RTV  Slovenija  je  prav  tako  sprejela  pravila  glede  dolžine  in  števila  plačljivih  oglasov, 
skladno s katerimi posamezni oglasni spot ne sme biti daljši od 45 sekund in ne sme biti 
predvajan skupaj  z drugimi oglasi. Pravila določajo tudi število oglasnih spotov glede na 
35 6. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji.
36 Odločba ustavnega sodišča št. U-I-67/09 z dne 24. marca 2011.
37 Pravila RTV Slovenija o programskem času za predstavitev strank so bila objavljena 21. oktobra 2011 in 
začela veljati 14. novembra 2011.
38 Po izjavah RTV Slovenija so o ostalih kandidatih poročali v informativnih oddajah glede na pomembnost 
dogodkov.



stranko, dan in oglasni blok.

Inšpektorat  Republike Slovenije za kulturo in medije ter tržni inšpektorat sta pristojna za 
nadzor izvajanja Zakona o Radioteleviziji Slovenija.39 Tržni inšpektorat je misiji pojasnil, da 
ni nikoli spremljal izvajanja določb o medijski pokritosti volilne kampanje, inšpektorat za 
kulturo in medije pa je opozoril na neizvajanje obstoječih ukrepov. Misija za ocenjevanje 
volitev je bila obveščena o pritožbi v zvezi z mediji,  vloženi na inšpektorat za kulturo in 
medije.40

Prijave o domnevnih kršitvah pravil sprejemajo uredništva informativnih oddaj in generalni 
direktor  RTV  Slovenija. Stranke  so  vložile  kar  nekaj  pritožb  zaradi  nepravičnega  in 
nezakonitega poročanja. Po eno prijavo sta prejela tudi Urad varuha človekovih pravic in 
Komisija  za  peticije  ter  za  človekove  pravice  in  enake  možnosti  državnega  zbora. Za 
sistematično  spremljanje  medijskega  poročanja med  volilno  kampanjo  ni  zadolžen  noben 
regulatorni  organ. Misija  je  bila  obveščena  o  neučinkoviti  uporabi  mehanizmov,  ki  jih 
zagotavljajo predpisi o medijih, in o pomanjkljivih postopkih za obravnavo pritožb. 

Misija predlaga premislek o vzpostavitvi posebnega regulatornega organa za medije, ki bi  
imel  znanje,  sredstva  in  mandat  za  spremljanje  spoštovanja  pravil,  povezanih  z  volilno  
kampanjo, preiskavo domnevnih kršitev in uvedbo učinkovitih pravnih sredstev ob kršitvah.  
Vzpostaviti  bi  bilo  treba  postopke  za  sprejem  in  obravnavo  pritožb  o  nepravičnem  in  
nezakonitem poročanju medijev med volilno kampanjo.

B. POROČANJE MEDIJEV O VOLITVAH

RTV Slovenija je poročala o kampanji v novicah in namenila del brezplačnega programskega 
časa predstavitvam strank, ki so kandidirale v vseh volilnih enotah.41 Posebne programske 
vsebine  so  zajemale  šest  soočenj  med  strankami. Prvo  soočenje  je  bilo  namenjeno 
parlamentarnim strankam, drugo pa zunajparlamentarnim. Za tri soočenja, ki so sledila, je 
RTV Slovenija izbrala sodelujoče stranke na podlagi žreba. Zadnjega soočenja se je udeležilo 
vseh 13 strank, ki so kandidirale v vseh volilnih enotah.42

10. novembra je RTV Slovenija predvajala redno politično pogovorno oddajo, v kateri so 
sodelovale štiri parlamentarne in dve novi stranki: Pozitivna Slovenija in Državljanska lista 
Gregorja  Viranta. Novi  stranki  sta  bili  povabljeni  na  podlagi  rezultatov  javnomnenjskih 
raziskav. Parlamentarne  stranke,  ki  niso  bile  povabljene,  se  z  izbranim  formatom  niso 
strinjale,  saj  bi  RTV  Slovenija  pri  načrtovanju  svojih  volilnih  oddaj  morala  upoštevati 
zakonsko določbo o enakem razmerju med strankami, ki imajo zastopnika v Državnem zboru 
oz. Evropskem parlamentu. Nekatere stranke so RTV Slovenijo kritizirale zaradi predloga, da 
na zadnji soočenji povabi stranke na podlagi javnomnenjskih raziskav, in nanjo celo naslovile 
protestna pisma. RTV Slovenija je posledično svoj predlog umaknila.

Nekateri sogovorniki so misijo opozorili na novinarko RTV Slovenija, ki naj bi intervjuje 
med kampanjo organizirala po nasvetu svojega moža, svetovalca enega od kandidatov. RTV 
Slovenija  je  pojasnila,  da  se  njihovi  novinarji  obnašajo  profesionalno  in  zastavljajo 
upravičena in relevantna vprašanja.

Zasebne televizije so pokrivale kampanjo v informativnih oddajah, na soočenjih in v okviru 
39 44. člen Zakona o Radioteleviziji Slovenija.
40 Inšpektorat ministrstva za notranje zadeve, ki spremlja izvajanje Zakona o volilni in referendumski kampanji, 
je prejel 58 prijav o domnevnih kršitvah volilnega molka v medijih in na spletu.
41 Brezplačne neposredne predstavitve in soočenja ali intervjuji na televiziji in radiu so bili zagotovljeni tudi 
kandidatom italijanske in madžarske narodne skupnosti v okviru ustreznih programov in v ustreznih jezikih.
42 Radio Slovenija je poleg triminutnih predstavitev strank pripravil posebne predvolilne programe na nacionalni 
in regionalni ravni s soočenji in intervjuji strank, ki so kandidirale v vseh volilnih enotah. O kampanji je poročal 
tudi v rednih informativnih programih.



posebnih  programskih  vsebin. Vodilna  komercialna  televizija  POP TV je  predvajala  štiri 
soočenja in o kampanji poročala v informativnih oddajah, intervjujih in razpravah. Tudi drugi 
komercialni  mediji,  nacionalni  in  lokalni,  so  poročali  o  kampanji  v  okviru  različnih 
programskih vsebin. Kanal A je o volilni kampanji poročal v svojih informativnih oddajah, 
Info  TV in  Pink  SI  pa  sta  predvajala  soočenja  in  razprave  med  strankami. Časopisi  so 
volitvam namenili  članke in posebne strani. Pomembni viri informacij  so bili tudi spletne 
strani, blogi in družabna omrežja.

Čeprav za zasebne medije ne veljajo nobene pravno zavezujoče določbe glede poročanja o 
volilni kampanji, je misija prejela nekaj pritožb o premajhni pokritosti kampanje. Tako so 1. 
decembra štiri stranke: TRS, Stranka enakih možnosti, Demokratična stranka dela in SMS – 
Zeleni  organizirale  protestni  shod  proti  diskriminaciji  na  javni  in  zasebnih  televizijah.43 

Menili  so,  da  televizije  premalo  poročajo  o  manjših  strankah  in  tako  kršijo  pravico 
državljanov do informiranja in seznanjenosti.

XII. NARODNE MANJŠINE

Uradni podatki statističnega urada ne vsebujejo informacij o etnični pripadnosti. Zadnji popis 
prebivalstva, ki je take informacije vseboval, je bil izveden leta 2002, ko so najštevilčnejše 
etnične manjšinske skupine sestavljali  Srbi, Hrvati in Bošnjaki. Na podlagi tega popisa je 
število slovenskih državljanov iz drugih držav nekdanje Jugoslavije ocenjeno na približno 
120.000.44 Na zadnjih volitvah so bili državljani iz omenjenih skupin dejavni; kandidirali so v 
strankah DeSUS, LDS, SD in Pozitivna Slovenija.

Slovenija  je  leta  1998 ratificirala  Okvirno konvencijo  Sveta  Evrope  za  varstvo  narodnih 
manjšin. V tej konvenciji sta avtohtoni italijanski in madžarski skupnosti narodni manjšini: 
enako velja tudi za romsko skupnost. Omenili smo že, da imajo posebne ustavne pravice, tudi 
pravico, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole, pravico do vzgoje in izobraževanja 
v  svojem  jeziku  in  pravico  do  ohranjanja  narodne  identitete. Madžarska  in  italijanska 
skupnost imata pravico do ustanavljanja samoupravnih skupnosti. Neposredno sta zastopani v 
predstavniških  organih  lokalne  samouprave  in  v  državnem zboru. Nekateri  ukrepi,  ki  so 
predvideni za madžarsko in italijansko skupnost, veljajo tudi za romsko skupnost.

Kandidati  narodnih  manjšin  se  v  svojih  kampanjah  navadno  zanašajo  na  že  uveljavljene 
načine in manj na spletna družabna omrežja. Izpostavljeni so bili v lokalnih medijih in se 
velikokrat sestajali s člani lokalnih skupnosti.

Na področju, kjer živita narodni manjšini, so bili volivcem na voljo dvojezične glasovnice in 
druga  gradiva,  vendar  kampanje  ozaveščanja  volivcev  ni  bilo.  Nekateri  sogovorniki  so 
menili, da bi to bilo koristno, zlasti zaradi preferencialnega volilnega sistema, ki se uporablja 
v posebnih volilnih enotah.

XIII. UDELEŽBA ŽENSK

Čeprav je za Slovenijo značilna nizka zastopanost žensk, se je njihova politična udeležba v 
zadnjem desetletju počasi izboljševala.45 Število žensk, izvoljenih v državni zbor, Evropski 
parlament in v lokalne organe se je povečalo predvsem zaradi uvedbe kvot in lobiranja. Na 
volitvah leta 2011 je bilo izvoljenih 28 poslank (31 %), leta 2008 pa 12 (13 %).

43 Protest je potekal pred poslopji RTV Slovenija in POP TV.
44 Čeprav zakonodaja članom teh skupnosti ne zagotavlja posebnega statusa, je državni zbor 1. februarja 2011 
sprejel deklaracijo, s katero priznava njihovo identiteto in vlogo v slovenski družbi (Uradni list RS, 7/11).
45 Po volitvah v državni zbor leta 2000 je bilo 8 % poslank. Odstotek se je v letu 2004 povečal na 12, v letu 
2008 pa na 13.



Kvote za zastopanost obeh spolov so uvedli leta 2004 z Zakonom o volitvah poslancev iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament. Tako leta 2005 kot leto pozneje so bile v zakone 
o lokalnih in državnozborskih volitvah uvedene kvote. Državnozborske volitve v letu 2011 so 
prvič  v  celoti  upoštevale  kvote  za  zastopanost  obeh  spolov  (35  %,  glej  poglavje 
Kandidiranje). Od 1.393 kandidatov je bilo 561 žensk (43 %). Od 13 strank, ki so kandidirale 
v vseh volilnih enotah, je imela Pozitivna Slovenija najvišji delež kandidatk (48,2 %). Ker so 
se mediji osredotočili na predsednike strank, so bile žensk manj opazne, saj sta samo dve 
predsednici  strank.  Na šestih  soočenjih,  ki  so jih organizirali  javni  mediji,  je bila  večina 
sodelujočih moških (85 %).

Med  kampanjo  vprašanje  enakosti  spolov  ni  igralo  pomembne  vloge.  Vprašanje  vpliva 
volilnega  sistema  na  zastopanost  spolov je  izpostavila  nevladna  organizacija  Ženski  lobi 
Slovenije in predstavila poročilo o tem, kako stranke imenujejo moške in ženske v volilne 
okraje.46

XIV. PRITOŽBE

Reševanje  volilnih  sporov  ureja  zakon  o  volitvah.  Vrhovno  sodišče  uporablja  Zakon  o 
upravnih sporih, Ustavno sodišče pa Zakon o Ustavnem sodišču. Poleg tega Zakon o evidenci 
volilne  pravice  obravnava  spore,  povezane  z  registracijo  volivcev. Na  splošno  velja,  da 
zakonodaja  zagotavlja  učinkovito  in  hitro  pravno  sredstvo.  Javnost  zaupa  organom  pri 
njihovem odločanju in drugih postopkih.

Zakon o volitvah  določa,  da  se  lahko zaradi  nepravilnosti  v  postopku kandidiranja  vloži 
pritožba  pri  volilni  komisiji  volilne  enote.  Na  drugi  instanci  zakon  omogoča  revizijo 
postopka volilne komisije volilne enote glede kandidature pri vrhovnem sodišču. Ni jasno, ali 
je  mogoče  pri  vrhovnem sodišču  vložiti  pritožbo  le  na  odločitev  volilne  komisije  glede 
kandidature ali tudi na legalnost katerega koli akta, ki ga sprejme volilni organ, kot to določa 
Zakon o upravnih sporih.47 Zakon določa tudi, da vrhovno sodišče odloča o legalnosti aktov, 
ki jih sprejemajo volilni organi.

V večini primerov je rok dovolj kratek (48 ur za vložitev pritožbe) za to, da ustrezni organ 
odloči v skladu z najboljšo mednarodno prakso. Ustavna pritožba proti posameznemu aktu 
določenega  organa  se  lahko  vloži  šele,  ko  so  izčrpana  vsa  pravna  sredstva.48 V  takšnih 
primerih je zakonski rok za vložitev pritožbe 60 dni, pri čemer ustavno sodišče pri presoji ni 
časovno omejeno.

 Čeprav je sodišče misiji razložilo, da v sporih v zvezi z volitvami veljajo kratki 48-urni roki, 
lahko dolgi roki pritožniku onemogočijo dostop do učinkovitih pravnih sredstev.49

Pritožbe o domnevnih nepravilnosti na voliščih ali v okrajnih volilnih komisijah, vključno z 
izidom volitev, se vložijo pri volilni komisiji volilne enote. Po zakonu lahko državna volilna 
komisija  zaradi  ugotovljenih  nepravilnosti  pri  delu  volilne  komisije  volilne  enote,  ki  bi 
46 Analiza se je osredotočila na pet strank, ki so bile leta 2008 zastopane v državnem zboru – LDS, SDS, SD, 
SLS in SNS –, in obravnavala vse državnozborske volitve od leta 1992. Pokazala je, da so bile ženske 
podpovprečno zastopane kot kandidatke v volilnih okrajih, v katerih je bilo verjetno, da bodo njihove stranke 
zmagale; nesorazmerno so bile razporejene v manj pomembne okraje.
47 12. januarja 2012 je ustavno sodišče odločilo, da pritožbe proti volilnim komisijam volilnih enot niso možne, 
saj so volitve hiter proces, vse težave pa je treba rešiti nemudoma. Odločba Uv1/2012.
48 51. člen Zakona o ustavnem sodišču.
49 Skladno z odstavkom 5.10 zaključnega dokumenta OVSE iz Köbenhavna iz leta 1990 in odstavkom 18.2 
zaključnega dokumenta OVSE iz Moskve iz leta 1991. V obeh dokumentih so se sodelujoče države OVSE 
zavezale, da bodo vsem zagotovile pravico do učinkovite pritožbe zoper upravne odločbe in s tem tudi 
spoštovanje temeljnih pravic in pravno integriteto.



utegnile vplivati na izid volitev, sama določi izid volitev v volilni enoti. Vendar zakon ne 
določa, ali državna volilna komisija presoja zakonitost dejanj volilne komisije volilne enote 
po uradni dolžnosti ali na podlagi pritožbe/ugovora.

Zakon o volitvah bi se lahko spremenil  tako,  da bi izrecno določal,  ali  državna komisija  
lahko presoja zakonitost dejanj volilne komisije volilne enote na podlagi pritožb in/ali po  
uradni  dolžnosti,  ter kdo se lahko pritoži.  Prav tako bi  lahko natančneje  določal,  katere  
nepravilnosti bi lahko vplivale na izd volitev.

Ustava  pooblašča  državni  zbor  za  potrditev  poslanskih  mandatov. To  nalogo  opravlja 
mandatno-volilna  komisija,  ki  se  sestavi  na prvem zasedanju novega državnega zbora in 
preneha delovati po potrditvi mandatov. Kandidati ali njihovi zastopniki lahko pri komisiji 
vložijo  pritožbo  zoper  odločitve  volilnih  komisij,  ki  bi  lahko  vplivale  na  potrditev 
poslanskega mandata. Komisija te pritožbe obravnava pred potrditvijo mandatov. Zato lahko 
pride do navzkrižja interesov, ki bi utegnilo vplivati na nepristranskost komisije in njenih 
odločitev. Pritožbe glede takšnih odločitev komisije obravnava ustavno sodišče.50

Da bi se izognili  dvoumnosti  in možnim jurisdikcijskim sporom, bi lahko pravne določbe  
spremenili  in  vzpostavili  enoten  hierarhičen  postopek  za  reševanje  sporov  glede  vseh  
odločitev in dejanj volilne komisije.

Vloženih je bilo enajst pritožb na volilne komisije volilnih enot zoper zavrnitev potrditve 
kandidatnih list.  Stara Pravda Stranka Prava je vložila pritožbe glede vseh osmih volilnih 
enot; Gibanje za trajnostni razvoj in Zeleni Slovenije glede tretje volilne enote in Stranka 
Humana  Slovenija  glede  pete  volilne  enote.  Pritožbe  zoper  zavrnitve  so  bile  vložene  na 
ustavno sodišče, ki je podprlo odločitve volilne komisije volilne enote.

Misija je bila seznanjena o pritožbah, ki so jih vložili volivci dan pred volitvami in jih niti  
volilne komisije volilnih enot niti državna volilna komisija niso obravnavale, ker so menile, 
da so nepomembne. Inšpektorat ministrstva za notranje zadeve je prejel približno 179 pritožb 
zoper domnevne kršitve pravil volilne kampanje, vključno s kršitvami volilnega molka (glej 
poglavje  o  medijih).51 Informacijska  pooblaščenka  pa  je  obravnavala  sedem  domnevnih 
kršitev  Zakona  o  varstvu  osebnih  podatkov,  ki  naj  bi  jih  storile  politične  stranke  ali 
kandidati.52 

V času priprave tega poročila so preiskave še potekale.

XV. NAČINI GLASOVANJA

Volivci po navadi glasujejo na voliščih na dan glasovanja. Obstajajo pa tudi drugi načini 
glasovanja, kot so predčasno glasovanje53, glasovanje po pošti za volivce, ki so na zdravljenju 
v bolnišnicah, in oskrbovance domov za starejše, glasovanje pred volilnim odborom na domu 
za volivce, ki se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo zglasiti na volišču, glasovanje v 
drugem okraju54 in glasovanje v tujini. Da bi preprečile dvojno glasovanje, okrajne volilne 
50 Možnost revizije postopka zagotavlja 69. člen Zakona o ustavnem sodišču. Zakon ne predpisuje natančnega 
postopka za pritožbo zoper odločitev volilne komisije niti ne določa podrobnosti imenovanja članov volilnih 
organov. Določa samo, da je zoper takšne odločitve možno vložiti pritožbo na ustavno sodišče.
51 Do 14. decembra je inšpektorat zavrnil šest pritožb. V 39 primerih pa je ugotovil, da volilni molk ni bil kršen.
52 Urad informacijskega pooblaščenca je samostojen in neodvisen organ, ki nadzoruje varstvo osebnih podatkov 
in dostop do informacij javnega značaja (https://www.ip-rs.si/). Domnevane kršitve so se nanašale na zlorabo 
osebnih podatkov iz volilnega imenika, nezakonito uporabo fotografij na kampanjskih letakih in nezakonito 
pridobivanje ter uporabo elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov.
53 Vsi volivci lahko glasujejo predčasno na posebnih voliščih okrajnih volilnih komisij brez predhodne najave. 
Predčasno glasovanje se prične pet dni in konča dva dni pred dnevom glasovanja. Na predčasnih volitvah je bilo 
oddani 30.677 glasov.
54 Volivec, ki ga na dan glasovanja ne bo v okraju, v katerem je vpisan volilni imenik, lahko svoj glas odda v 
drugem okraju, če to svojo namero sporoči okrajni volilni komisiji, na območju katere je vpisan v volilni 



komisije v volilnih imenikih označijo prošnje za glasovanje v drugem okraju, po pošti in pred 
volilnim odborom na domu.

A. GLASOVANJE V TUJINI

V tujini lahko volivci glasujejo po pošti  ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v 
nekaterih  državah. Glasujejo lahko tudi  v  Sloveniji,  če  o svoji  nameri  obvestijo  državno 
volilno komisijo. V tujini, na primer v Avstraliji, nekateri volivci glasovnic naj ne bi prejeli 
pravočasno.55 Ker glasovnice niso bile poslane s priporočeno pošto, državna volilna komisija 
ni imela podatkov, kolikim volivcev je bilo glasovanje onemogočeno. Pritožb ni bilo, čeprav 
je SDS misijo opozoril na ta problem. Skladno z zakonom se slovenskim državljanom v tujini 
glasovnice avtomatsko pošiljajo na njihov zadnji uradni naslov prebivališča. Obe državna 
volilna  komisija  in  ministrstvo  za  notranje  zadeve  sta  opozorili,  da  nekateri  slovenski 
državljani v tujini teh sprememb niso sporočili ustreznim organom, zaradi česar je možno, da 
je veliko glasovnic bilo poslanih na napačen naslov.56

Misija  priporoča,  da  se  zakonodaja  ter  postopki  za  volivce  v  tujini  spremenijo  in  tako  
omogoči, da volivci glasovnice prejmejo pravočasno. Lahko bi na primer podaljšali roke ali  
spremenili način in postopke pošiljanja glasovnic. 

B. INVALIDI

Za invalide veljajo posebne določbe. Skladno z zakonom morajo okrajne volilne komisije 
določiti najmanj eno volišče, ki je dostopno invalidom; na teh volitvah je bilo organiziranih 
97  takšnih  volišč.  Ta  volišča  so  lahko  opremljena  z  glasovalnimi  stroji,  ki  invalidom 
omogočajo samostojno oddajo glasovnic. Vendar ti stroji niso obvezni.57

Predstavniki  zveze invalidov so državno volilno komisijo  opozorili  na nezadostno število 
volišč,  dostopnih  invalidom.  Prav  tako  so  opozorili,  da  vsi  okraji  niso  opremljeni  z 
glasovalnimi stroji in da invalidom iz okrajev brez teh strojev ni bilo omogočeno glasovanje 
v drugem okraju. Zato nekateri invalidi niso mogli glasovati tajno, torej skladno s slovensko 
zakonodajo in konvencijo o pravicah invalidov.58 Misija je opazila, da nekatera volišča za 
predčasno glasovanje niso bila dostopna invalidom ali opremljena z glasovalnimi stroji.59

Državna volilna komisija je pojasnila, da zaradi visokih cen ni mogla zagotoviti glasovalnih 
strojev v vseh okrajih in da zakon o volitvah volivcem na volitvah v državni zbor dovoljuje, 
da glasujejo zunaj svojih okrajev, vendar samo na za to določenih voliščih. Državna volilna 
komisija je prav tako povedala, da imajo volivci na voljo tudi druge načine glasovanja, kot so 
glasovanje na domu in možnost, da s sabo na volišče pripeljejo osebo, ki jim pomaga pri 
glasovanju. Če pa volišče volivcem ni bilo dostopno, je volilni odbor glasovnico prinesel ven. 
Državna  volilna  komisija  se  zaveda,  da  ti  ukrepi  niso  ustrezali  vsem invalidom.  Zato  je 
napovedala,  da  bo  po  volitvah  preučila  postopke  glasovanja  in  skušala  ugotoviti,  kako 

imenik, najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja. Vsi okraji morajo določiti volišče za te volivce.
55 Glasovnice iz tujine morajo biti opremljene s poštnim žigom, ki ni poznejši od dneva glasovanja, in so 
upoštevane, če prispejo v osmih dneh po dnevu glasovanja. Prejetih je bilo 6.843 glasovnic iz tujine. Državna 
volilna komisija je sporočila, da se volilni imeniki na veleposlaništvih primerjajo z glasovnicami, oddanimi po 
pošti, da bi preprečili podvojitev glasov.
56 Do dneva glasovanja, je bilo več kot 3.400 od približno 55.000 odpremljenih glasovnic vrnjenih, saj jih ni bilo 
mogoče vročiti. Glasovnic ni mogoče natisniti in poslati prej zaradi dvajsetdnevnega roka za registracijo 
kandidatov in štiridnevnega roka za pritožbe pred dnevom glasovanja.
57 79.a člen Zakona o volitvah v državni zbor. Volivci, ki želijo glasovati na takšnem volišču, morajo to svojo 
namero sporočiti okrajni volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja. Na teh volitvah je bilo 55 
volišč, dostopnih invalidom in opremljenih z glasovalnimi stroji.
58 Druga točka odstavka a 29. člena konvencije določa, da se države pogodbenice zavezujejo, »da varujejo 
pravico invalidov, da na volitvah in referendumih volijo tajno«. Slovenija je konvencijo skupaj z izbirnim 
protokolom ratificirala 24. aprila 2008.
59 Spremenjena interpretativna deklaracija h Kodeksu dobre prakse v volilnih zadevah Sveta Evrope o udeležbi 
invalidov na volitvah, sprejeta 19. decembra 2011. http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD(2011)045-
e.pdf.



izboljšati dostop. 

Misija  priporoča,  da  državna  volilna  komisija  in  drugi  ustrezni  organi  preučijo  možne  
ukrepe,  po potrebi  tudi  spremembe zakonodaje,  ki  bi  lahko invalidom olajšali  dostop do  
volišč. Prav tako priporoča, da pri tem sodelujejo tudi invalidi.

C. DAN GLASOVANJA

Na voljo  je  bilo  3.468  volišč  v  vsej  Sloveniji,  kar  je  relativno  veliko  glede  na  število 
upravičenih volivcev. Glasovanje praviloma poteka od 7.00 do 19.00. Vse politične stranke 
in drugi sogovorniki so pokazali  visoko stopnjo zaupanja v postopek glasovanja in štetja 
glasov. 

V skladu z metodologijo misija ni izvedla celovitega in sistematičnega opazovanja poteka 
dneva  glasovanja, vendar  so  si  člani  misije  na  dan  glasovanja  ogledali  določeno  število 
volišč. Ugotovili so, da so volitve bile dobro organizirane in pregledne ter da so potekale 
nemoteno. Menijo, da so obiskani volilni odbori razumeli postopke, saj so jih okrajne volilne 
komisije dobro pripravile z usposabljanji za cele volilne odbore ali za predsednike in njihove 
namestnike. Kljub temu pa so na enem volišču, ki je bilo dostopno invalidom, člani volilnega 
odbora izjavili, da ne znajo upravljati glasovalnega stroja. 

Čeprav  morajo  volivci  pokazati  osebi  dokument,  volilni  odbori  na  nekaterih  obiskanih 
voliščih istovetnosti  volivcev niso preverjali  z  ustreznimi  osebnimi dokumenti  temveč na 
podlagi obvestila, ki so ga volivci prejeli pred dnevom glasovanja. Skladno z zakonom in 
navodili  državne  volilne  komisije  lahko  volilni  odbor  izjemoma  dovoli  glasovanje  brez 
predložitve  ustreznega  osebnega dokumenta,  na primer,  če  član  volilnega  odbora volivca 
pozna, vendar mora to zabeležiti v volilni imenik.

Misija  je  bila  obveščena  o incidentu  v  tržiškem okraju v volilni  enoti  1,  kjer  ja  na  dan 
glasovanja v okrajni volilni  komisiji  izginilo  100 neuporabljenih glasovnic. Glasovanje je 
bilo zato začasno prekinjeno, da bi lahko prešteli neuporabljene glasovnice, in potem tudi 
podaljšano za eno uro. Policijska preiskava ni potrdila suma kaznivega dejanja.

Da bi se zagotovila tajnost glasovanja, je treba v skladu z navodili državne volilne komisije 
povsod tam, kjer je bilo oddanih manj kot deset glasovnic, te poslati v štetje okrajni volilni  
komisiji. Problem zagotavljanja tajnosti glasovanja obstaja tudi na voliščih OMNIA, kjer se 
lahko zgodi, da v določenem okraju glas odda samo en volivec. Izkazalo se je, da volilni 
odbori na več voliščih OMNIA teh navodil niso razumeli, saj so misijo obvestili, da bodo 
prešteli vse glasovnice tudi, če jih je bilo oddanih le nekaj. Glasovi oddani z glasovalnim 
strojem na voliščih, dostopnih invalidom, se odložijo v volilno skrinjico in preštejejo skupaj z 
drugimi  glasovnicami. Problem  je,  da  imajo  glasovnice,  oddane  z  glasovalnim  strojem, 
drugačen format in jih je po navadi zelo malo, kar bi lahko ogrozilo tajnost glasovanja.

Misija priporoča, da državna volilna komisija pripravi jasnejša navodila in tako zagotovi  
popolno tajnost glasovanja v vseh primerih, ko bi lahko majhno število oddanih glasovnic  
ogrozilo tajnost glasovanja (na primer na voliščih OMNIA, na voliščih, dostopnih invalidom,  
pri glasovanju z glasovalnimi stroji in na voliščih z majhnim številom volivcev). 

D. OBJAVA IZIDOV VOLITEV

Neuradni izidi volitev se vnesejo v računalniški sistem na ravni okrajnih volilnih komisij in 
pred objavo navzkrižno preverijo na ravni državne volilne komisije. Neuradni izidi volitev so 
bili  objavljeni  hitro,  končni  izidi  pa  so  bili  objavljeni  šele  potem,  ko  so  bile  preštete 
glasovnice iz tujine. Volilni odbor je sicer na volišču objavil natisnjene izide volitev, vendar 
državna volilna komisija na svoji spletni strani ni objavila izidov glede na posamezna volišča.



Zaradi  boljše  preglednosti  misija  predlaga,  da  državna volilna  komisija  na  svoji  spletni  
strani objavi izide volitev glede na volišča. 

Po podatkih državne volilne komisije so volilne komisije volilnih enot prejele enajst pritožb 
glede domnevnih nepravilnosti pri delu volilnih odborov na dan glasovanja. V enem primeru 
je bilo odrejeno ponovno štetje glasov. Končni izidi so bili objavljeni 16. decembra 2011.



PRILOGA 1 – IZIDI VOLITEV60

Volitve v državni zbor, 4. december 2011

Število upravičenih volivcev 1.709.692
Število volivcev, ki so se udeležili volitev 1.121.573
Udeležba (%) 65,60 %
Število veljavnih glasovnic 1.102.256
Število neveljavnih glasovnic 19.219
Neveljavne glasovnice (%) 1,7 %

Stranka Št. glasov % Št.mandatv
Pozitivna Slovenija 314.273 28,51 28
SDS 288.719 26,19 26
SD 115.952 10,52 10
Džavljanska lista Gregorja Viranta 92.282 8,37 8
DeSUS 76.853 6,97 6
SLS 75.311 6,83 6
NSi 53.758 4,88 4
Poslanca narodnih skupnosti 2

60 Vir: Državna volilna komisija, http://volitve.gov.si/dz2011/.



O OVSE/ODIHR

Urad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) je glavno telo OVSE, 
ki  pomaga  sodelujočim državam  »zagotavljati  celovito  spoštovanje  človekovih  pravic  in 
temeljnih svoboščin, delovati v skladu z vladavino prava, spodbujati načela demokracije in /
…/  graditi,  krepiti  in  varovati  demokratične  institucije  ter  spodbujati  strpnost  v  družbi« 
(Helsinški dokument KVSE, 1992). To je človekova razsežnost OVSE.

Urad s sedežem v Varšavi (Poljska) je bil ustanovljen na Pariškem vrhu leta 1990 kot Urad za 
svobodne volitve in pričel delovati maja 1991. Naslednje leto se je njegov mandat razširil na 
področji  človekovih  pravic  in  demokratizacije,  v  skladu  s  tem pa  se  je  spremenilo  tudi 
njegovo ime. Danes ima več kot 130 zaposlenih.

ODIHR je vodilna evropska agencija na področju opazovanja volitev. Vsako leto uskladi in 
organizira  napotitev  več  tisoč  opazovalcev,  da  ocenijo,  ali  volitve  na  območju  OVSE 
potekajo  v  skladu  z  zavezami  OVSE,  drugimi  mednarodnimi  standardi  za  demokratične 
volitve  in  nacionalno  zakonodajo.  Njegova  edinstvena  metodologija  omogoča  podroben 
vpogled v celoten volilni postopek. S projekti pomoči ODIHR pomaga sodelujočim državam 
izboljšati volilni okvir.

Med  dejavnostmi  Urada  na  področju  demokratizacije  so:  vladavina  prava,  zakonodajna 
podpora, demokratično upravljanje, migracije in svoboda gibanja ter enakost med spoloma. 
ODIHR vsako  leto  izvede  številne  programe  usmerjene  pomoči,  s  katerimi  skuša  razviti 
demokratične strukture.

ODIHR  tudi  pomaga  sodelujočim  državam  pri  izpolnjevanju  obveznosti  spodbujanja  in 
varovanja  človekovih  pravic  in  temeljnih  svoboščin  v  skladu  z  zavezami  o  človekovi 
razsežnosti.  To  dosega  z  delom  z  različnimi  partnerji  za  krepitev  sodelovanja  in 
usposobljenosti ter zagotovitev znanja na tematskih področjih, kot so človekove pravice, boj 
proti terorizmu, krepitev varstva človekovih pravic, žrtev trgovine z ljudmi, izobraževanje in 
usposabljanje za človekove pravice, spremljanje spoštovanja človekovih pravic in poročanje 
o tem ter človekove pravice žensk in njihova varnost.

Na področju strpnosti  in  nediskriminacije  ODIHR sodelujoče  države  podpira  pri  krepitvi 
odzivanja na kazniva dejanja iz sovraštva ter primere rasizma, ksenofobije, antisemitizma in 
drugih  oblik  nestrpnosti.  Dejavnosti  ODIHR,  povezane  s  strpnostjo  in  nediskriminacijo, 
obsegajo naslednja področja: zakonodaja; usposabljanje na področju uveljavljanja zakonov; 
spremljanje;  poročanje  o  odzivih  na  kazniva  dejanja  in  druge  incidente  iz  sovraštva;  ter 
izobraževalne  dejavnosti  za  spodbujanje  strpnosti,  spoštovanja  in  medsebojnega 
razumevanja.

ODIHR sodelujočim državam zagotavlja svetovanje o njihovih politikah v zvezi z Romi in 
Sinti. Spodbuja krepitev usposobljenosti in povezovanje v romskih in sintskih skupnostih ter 
vključevanje njihovih predstavnikov v organe odločanja.

Vse  dejavnosti,  ki  jih  izvaja  urad,  so  usklajene  v  tesnem  sodelovanju  s  sodelujočimi 
državami,  institucijami  OVSE in dejavnostmi na terenu, pa tudi z drugimi mednarodnimi 
organizacijami.

Več informacij je na voljo na spletni strani ODIHR (www.osce.org/odihr).
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