
USTAVNA PRITOŽBA na izvedbo in izid volitev v D Z 24.aprila 2022 
 

Podpisani državljani vlagamo ustavno pritožbo zaradi kršitve ustavnosti volitev v D Z. Tridesetletno 
agonijo demokracije je treba prekiniti  in jo odpraviti v najpomembnejši točki, to je zaščiti enakosti 
volilnega glasu. Naš pravni interes je nedvomen in nedvoumen in ga uveljavljamo kot volivci in 
državljani Republike Slovenije  pa tudi kot kandidati na predstoječih  volitvah v DZ in ga  ni treba 
posebej utemeljevati.  Na riziko neustavnosti, v kolikor spremembe volilnih okrajev ne bodo ustavno 
skladne, je opozarjal že predsednik države v DZ.  
Neustavnost volilnih okrajev v vseh osmih volilnih enotah je še vedno prisotna, kljub navidezni 
»odpravi« neustavnosti, ki jih je v svoji odločbi št. U-I-32/15-56 z dne 08. 11. 2018 določilo Ustavno 
sodišče RS. Sodišče je dejansko obravnavalo, ali je ureditev razdelitve poslanskih mandatov v ZVDZ v 
skladu z ustavno zahtevo, da morajo imeti volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom 
(točka 57, str. 22 odločbe št. U-I-32/15-56 z dne 08. 11. 2018) ter ugotovilo, da je 4. člen ZDVEDZ v 
neskladju s tretjim, četrtim in petim odstavkom 20. člena ZVDZ, in da to pomeni neskladje z 2. členom 
Ustave. /…/ Ker 4. člen ZDVEDZ, ki določa območja volilnih okrajev, ne upošteva meril iz 20. člena 
ZVDZ, je Ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost te zakonske določbe. 
Nadalje je bistvena 58. točka iste odločbe, ki se glasi: »/…/ Ustavno sodišče je zato na podlagi prvega 
odstavka 48. člena ZUstS sprejelo odločbo, s katero je ugotovilo, da je 4. člen ZDVEDZ v neskladju z 
Ustavo (3. točka izreka). Zakonodajalcu je v skladu z drugim odstavkom 48. člena ZUstS določilo 
dvoletni rok za odpravo ugotovljene protiustavnosti (4. točka izreka). Pri določitvi dolžine tega roka je 
Ustavno sodišče upoštevalo, da spreminjanje temeljnih prvin volilnega sistema praviloma pomeni 
zahtevno in medsebojno prepleteno urejanje posameznih vprašanj, za katerih uzakonitev mora imeti 
zakonodajalec na voljo ustrezno daljši čas od tistega, ki ga Ustavno sodišče običajno določi za njegov 
odziv na ugotovljene protiustavnosti.« 
Kljub temu, da je Ustavno sodišče RS zakonodajalcu – torej poslancem in poslankam DZ RS – določilo 
razumen dvoletni rok za odpravo ugotovljene protiustavnosti, lahko danes ugotavljamo, da Državni 
zbor RS dejansko v navedenem roku protiustavnosti 4. člena ZDVEDZ ni odpravil. Poslanci sedanjega 
(zadnjega) sklica DZ RS so zgolj sprejeli kozmetične popravke neustavnega člena zakona in to samo 
zato, da so navidezno ugodili navodilom Ustavnega sodišča RS. Ključni problem, zaradi katerega je 
Ustavno sodišče RS dejansko izdalo svojo odločbo, pa je še naprej ostal enak in zato je sprejet zakon 
formalno pravno  in vsebinsko protiustaven! Trdimo, da so zato  letošnje volitve poslancev in poslank v 
Državni zbor RS neustavne in neveljavne in zato predlagamo Ustavnemu sodišču, da našo pritožbo 
obravnava absolutno prednostno in izda sklep o začansem zadržanju volilnih postopkov.   
Na zadnjih državnozborskih volitvah leta 2018 je bilo največje razmerje med velikostjo volilnih okrajev 
glede na število volilnih upravičencev 1 : 3,73. Sodišče je ugotovilo, da zaradi tako velikih odstopanj ni 
več moč govoriti o približno enaki velikosti volilnih okrajev. Najmanjši volilni okraj Hrastnik je imel v 
volilni imenik vpisanih 8.527 volivcev, kar predstavlja le 43,89 odstotka povprečnega števila volivcev v 
vseh volilnih okrajih. Največji volilni okraj Grosuplje, pa je imel v volilni imenik vpisanih 30.381 volivcev, 
kar je 156,37 odstotka povprečnega števila volivcev v volilnih okrajih. (točka 52, str. 19 odločbe št. U-I-
32/15-56 z dne 08. 11. 2018)  
Ustavno sodišče RS je ugotovilo, da je neskladje med merili iz 20. člena ZVDZ in 4. členom ZDVEDZ 
tolikšno, da izvotli zahtevo iz 5. odstavka 20. člena ZVDZ, po kateri je »v vsakem volilnem okraju 
približno enako število prebivalcev«. Člen 4 ZDVEDZ zato ni oblikovan v mejah manevrskega prostora, 
ki ga je sam sebi določil zakonodajalec. To pomeni, da obstajata dve zakonski ureditvi, ki si 
medsebojno nasprotujeta, posledično pa taka nasprotja med zakonskimi določbami povzročijo 
neskladnost z načeli pravne države (2. člen Ustave RS). (točka 56, str. 21-22 odločbe št. U-I-32/15-56 
z dne 08. 11. 2018) 
Zato je Ustavno sodišče razsodilo, da je 4. člen ZDVEDZ v takem neskladju s 3., 4. in 5. odstavkom 
20. člena ZVDZ, da pomeni neskladje z 2. členom Ustave. Posledično gre za protiustavnost te 
zakonske določbe.  
Poslanci Državnega zbora so sredi meseca svečana 2021, več kot tri mesece po roku, ki jim ga je 
določilo Ustavno sodišče RS, sprejeli zakon, ki naposled vendarle spreminja meje volilnih 
okrajev.  Predlagatelji zakona so tedaj trdili, da so s tem uresničili več kot dve leti staro odločbo 
Ustavnega sodišča, poslanci opozicije pa se s tem niso strinjali. Poslanci Državnega zbora so novelo 
zakona o določitvi volilnih enot sprejeli s 45 glasovi za in 28 proti. 
Z novelo zakona so uvedli spremembe v 15. volilnih okrajih, razmerje med najmanjšim in največjim 
okrajem pa po novem znaša 1 : 2,7. Novela zakona torej ne odpravlja ugotovljene neustavnosti, saj so 
tudi pri spremenjenih mejah odstopanja med posameznimi okraji bistveno večja, kot bi bilo še 



dopustno. Zakon torej le navidezno odpravlja nesorazmerja med okraji in je bil sprejet samo zato, da 
so poslanci javno prikazali, kako jim je uspelo uresničiti odločitev Ustavnega sodišča. 
Ponavljamo: Volilna kampanja v zvezi z letošnjimi državnozborskimi volitvami je neenakopravna, 
nepravična, nepoštena, nesvobodna in neustavna. Zato bi bilo treba vse postopke v zvezi z 
državnozborskimi volitvami 2022 takoj prekiniti in zaustaviti, volitve pa preložiti, dokler ne bo 
zagotovljena enakopravnost vsem nastopajočim kandidatom in kandidatkam. Igre za vsaj približno 
enakost. V Sloveniji je Ustavno sodišče leta 2018  že razveljavilo referendum zaradi neenakosti v 
referendumski kampanji in to soglasno z glasovanjem 9:0  Glede volitev v DZ, ki so temeljni akt 
demokracije in je kršitev še mnogo bolj usodna, pa U S to lahko stori enako.   
Ustavno sodišče naj zaščiti svojo lastno integriteto  saj se pritožba nanaša na nespoštovanje njegove 
lastne odločbe. Z absolutno prednostno obravnavo in z začasnim zadržanjem izvajanja volilnih opravil 
naj zadrži postopek izvajanja volitev in neustavno podeljevanje mandatov v državnem zboru. Zaščiti 
naj sebe in Ustavo s tem pa tudi demokracijo in našo prihodnost. Ali bo Ustavno sodišče to zmoglo ali 
pa bo poteptalo svojo lastno odločbo in s tem samo sebe, je popolnoma v njegovih rokah.   
Ta ustavna pritožba je vložena v imenu vseh, ki kandidirajo na volitvah in v imenu vseh, ki smo samo 
volivci. Zadržanje izvajanja volilnih opravil, od katerih je najvažnejše glasovanje, naj se objavi čim prej. 
S takojšnjo javno objavo sklepa o zadržanju bodo odpadli stroški izvedbe neustavnih volitev ! 
Podpisniki uveljavljamo ustavno pravico do poštenih volitev, ki bi morala biti v državah EU temeljna 
človekova pravica. Zaradi tega bomo v primeru nerazumevanja pritožbe predložili našo zahtevo  
ESČP. 
Ustavna pritožba je vložena neodvisno od vedenja o izidu volitev, ki je v tem trenutku popolnoma 
neznanka. S tem odpade vsakršen očitek o strankarski ali kakršnikoli drugačni motiviranosti pritožbe. 
Motiv je edinole vzpostavitev ustavnosti na najpomembnejšem segmentu demokracije, to je na volitvah 
v D Z.  
Ljubljana, 18. april 2022 

Vili Kovačič, Ljubljana, Na Straški vrh 26  
Sopodpisniki:   

Tomaž Štebe, Mengeš 13 lr.   
Milan Krišelj  Visoko pri Kranju, 115, l.r.  

Dr. Julijan Bertoncelj, Orehek pri Kranju, Zasavska 27 c  l.r.  
Vitomir Gros, Ljubljanska 4 Kranj, l.r. 

                                                    Darko Postružin, Cikava 51 , Grosuplje, l.r. 
                                                    
Pripis: V tej pritožbi sicer niso izpostavljene še druge anomalije, ki se tičejo kršitve pravice do poštenih 
volitev ter javnega nadzora glasovanja, ki so nastale s sklepi  DVK in Informacijske pooblaščenke, za 
kar pa bo s  prestavitvijo volitev, na razpolago  dovolj časa, da pristojni organi to – namreč javni nadzor 
izvajanja volitev, končno uredijo na transparenten  in demokratičen način. 
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