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Volilna komisija 4. volilne enote izdaja na podlagi 4. in 7. člena Zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski 

parlament (Uradni list RS, št.40/04-UPB, 41/07, 109/09, 9/14 - v nadaljevanju ZVPEP) in 106. člena Zakona o 

volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - UPB v nadaljevanju ZVZD) na ugovor xxx, 1000, naslednjo 

xxx iz Ljubljane je dne, 27.5.2014 ob 12.50 uri pri DVK vložil pritožbo na zapisnik. Pritožuje se zoper glasovanje na 

volišču v nedeljo 25.5.2014 s sedežem v xxx, kjer je volilni odbor pred glasovanjem obvestil, da bo volil samo 

kandidata z imenom in priimkom, da njegovega glasu ne smejo šteti v glasove, ki jih dobi lista kandidatov. Tudi 

glasoval je tako, da je obkrožil ime in priimek kandidata, na glasovnici pa spodaj pripisal,  da mora iti glas samo k 

temu kandidatu in da se ne sme vštevati k glasovom liste. Meni tudi da je kršen ustavni red oz.  Ustava, ki nikjer ne 

določa pravice političnim strankam, da oblikujejo volilne liste z internimi pravili in da ključno vplivajo na izvol jivost 

kandidatov. Današnja volilna razlaga Ustave je prostiustavna, za posledico pa ima strankokracijo in druge deviacije v 

našem političnem prostoru. Posledica je tudi nizka volilna udeležba.  

Pritožba volivca xxx je bila s strani Državne volilne komisije dne, 28.5.2014 po e-pošti odstopljena v pristojno 

reševanje Volilni komisiji 4. volilne enote, ki je v skladu s 106. členom ZVDZ v povezavi z 4. in 7. členom ZVPEP 

pristojna za odločanje o ugovoru. Volilna komisija 4.  volilne enote je na svoji 4. redni seji dne, 28.5.2014 ob 15.00 

ugotovila, da je ugovor prispel pravočasno v roku treh dneh od dneva glasovanja, tako kot je to določeno v 2. 

odstavku 106. člena ZVPEP. V nadaljevanju postopka je pristojna volilna komisija presojala navedbe volivca  iz 

pritožbe in ugotovila, da pri glasovanju na volišču oziroma pri delu volilnega odbora ni bilo nepravilnosti, ki so ali bi 

lahko bistveno vplivale na izid volitev, zato je bil ugovor zavrnjen.  

Na podlagi 11. in 12. člena ZVPEP se poslanci v EU parlament  volijo po proporcionalnem načelu, tako da se glasuje 

o listah kandidatk oz. kandidatov in sicer tako, da volivec lahko glasuje samo za eno listo kandidatov. Volivec lahko 

na glasovnici označi enega kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi kandidati na  listi za katero je glasova 

(preferenčni glas). Nadalje 20. člen ZVPEP določa, da je tudi na glasovnici navodilo o načinu glasovanja in sicer, da 

volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko liste kandidatov za katero glasuje. Če želi dati posamezne mu 

kandidatu z liste preferenčni glas, obkroži zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata, ki mu daje 

preferenčni glas. Volilni odbor je v skladu z zakonskimi določbami upošteval preferenčni glas tudi kot glas za listo 

kandidatov, saj so volilni organi pri svojem delu vezani na zakonske določbe ZVPEP in ZVDZ in izjav strank glede 

upoštevanja oddanih glasov ne morejo drugače obravnavati. Volilna  

ODLOČBO 

Ugovor se zavrne. 

O b r a z l o ž i t e v :  

 

 



 

komisija v skladnost ZVPEP in ZVDZ z Ustavo RS ne dvomi, zato je odločila na podlagi veljavnih zakonov.  

Ostalih navedb volivca komisija ni presojala, ker niso v njeni pristojnosti.  

Na podlagi navedenega je Volilna komisija 4.volilne enote ugovor xxx kot neutemeljen zavrnila. 

PRAVNI POUK : 

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Državno volilno komisijo v 48-ih urah po prejemu te odločbe. 

 

Vročiti: 

xxx, 1000 Ljubljana - osebno 

V vednost: 

- Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana - po e-pošti 


