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ZADEVA: Pritožba v zvezi z izvedbo državnozborskih volitev 2022 in rezultati 

teh volitev 
 

Členi predvolilne koalicije ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo in kandidati in kandidatke za 

poslance na listi ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo na Državno volilno komisijo vlagamo uradno 

pritožbo v zvezi z izvedbo volitev za poslance in poslanke Državnega zbora RS 2022 in v zvezi z 

ugotovljenimi rezultati na teh nezakonito izvedenih volitvah. 

 

Predvolilna koalicija ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo je na volilne enote vložila svoje 

kandidatne liste, ki pa so bile pri posameznih volilnih komisijah volilnih enot obravnavane na 3 različne 

načine, čeprav je šlo za enako dokumentacijo. Takšno obravnavanje naših vloženih list je nedvomno 

nezakonito in protiustavno, za kar sploh ni potrebna ugotovitev Ustavnega sodišča, saj bi to znal oceniti 

vsak povprečen volivec ali volivka.  

 

V 3. in 4. volili enoti Ljubljana Center in Ljubljana Bežigrad so nam že v petek 25. 03. 2022 izdali 

negativno odločbo brez možnosti dopolnitve vložene dokumentacije. Za primerjavo: v 1. in 2. VE Kranj 

in Postojna so nas naslednji teden pozvali k dopolnitvi dokumentacije in nam nato v obeh VE potrdili 

vloženo listo kandidatov. Jasno je, da so naše vloge posamezne volilne komisije obravnavale različno, 

to pa je nedvomno nezakonito! 

 

V 7. volilni enoti Maribor nam je volilna komisija spremenila ime vložene liste iz ZOS – Zavezništvo 

osvobodimo Slovenijo v listo Gibanje Zedinjena Slovenija – ZSi, ki pa je le del koalicije ZOS. Čeprav je 

po izsiljevanju volilne komisije v Mariboru sam predlagatelj ZOS g. Zdenko Vinkov pristal na 

spremembo imena liste, pa je volilna komisija 7. VE Maribor listo s spremenjenim imenom 

neupravičeno in nezakonito potrdila. Niti en kandidat ali kandidatka izmed sedmih v tej VE, namreč ni 

dal pisnega soglasja za kandidaturo na listi z imenom Gibanje Zedinjen Slovenija – ZSi, zato je potrditev 

takšne liste s strani članov volilne komisije VE Maribor nedvomno nezakonita. V kolikor gre morebiti 

celo za ponarejanje soglasij kandidatov in kandidatk, pa je takšno početje celo kaznivo dejanje. 

 

Ker je Državna volilna komisija, kljub temu, da je bila o nepravilnostih pri potrjevanju liste v Mariboru 

obveščena, to dejstvo načrtno ignorirala ter je kljub vsemu izvedla državnozborske volitve, je s tem 

povzročila nepopravljivo škodo kandidatom in kandidatkam ter volivcem in volivkam. Sklicevanje DVK 

na Sklep Vrhovnega sodišča, ki pritožbe Gibanja Zedinjena Slovenija sploh ni obravnavalo, marveč jo je 

zavrglo kot nedovoljeno, članov DVK ne more odvezati odgovornosti! 

 

Prav tako je bila DVK obveščena o tem, da organizator volilne kampanje ZOS – Zavezništvo osvobodimo 

Slovenijo, ki je Gibanje Zedinjena Slovenija, nikjer v Sloveniji ni mogel odpreti posebnega volilnega 
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računa za državnozborske volitve v skladu s 16. členom ZVRK, zato tudi ni mogel izvajati zakonite volilne 

kampanje. Tudi to dejstvo predstavlja jasen dokaz, da državnozborske volitve 2022 niso bile zakonito 

izpeljane in so posledično neveljavne, enako pa tudi njeni rezultati. 

 

Dodatno dejstvo, da gre za neveljavne volitve predstavlja tudi dopis predsednika volilnega odbora 

Reka-Pohorje Vojka Goloba, ki je dne 27. 04. 2022 na DVK poslal Ugovor št.: 7005/2022-001, v katerem 

je zahteval, da se zaradi kršenja Zakona o volitvah v Državni zbor razveljavijo volitve v DZ RS z dne 24. 

04. 2022. 

 

Vsa tri zgoraj navedena in utemeljena dejstva v zvezi z izvedbo državnozborskih volitev 2022 

predstavljajo zadosten razlog za razveljavitev volitev v DZ RS z dne 24. 04. 2022 in to že pred odločitvijo 

Ustavnega sodišča RS v zvezi z vloženo pobudo za oceno ustavnosti volitev z dne 14. 04. 2022. 

 

S spoštovanjem 

 

in osti jarej 

 

ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo 

zanj Andrej Šiško 

 
     

 


