
 
 
Številka: 040-34/2022-9 
Datum:   7. 5. 2022 
 

 
Z A P I S N I K 

32. seje Državne volilne komisije 
 
Kraj, čas:              Sejna soba Državne volilne komisije, Ljubljana, Slovenska cesta 54/IV, ob 17. uri 
Prisotni:  Peter Golob, dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Miroslav Pretnar, Mojca Dolenc, 

Drago Zadergal, dr. Janez Pogorelec, Ksenija Vencelj, Terezija Trupi, Iztok 
Majhenič in Ivana Grgić 

Odsotni:    Brigita Domjan Pavlin  
Ostali prisotni: Dušan Vučko, Kristina Klinc, Tina Hrastnik (Služba državne volilne komisije)   
   
 
Sejo je vodil predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji  
 
DNEVNI RED:  
 
Dnevni red:  

1. Predlog zapisnika 27. seje Državne volilne komisije 
2. Predlog zapisnika 28. seje Državne volilne komisije 
3. Predlog zapisnika 29. seje Državne volilne komisije 
4. Predlog zapisnika 30. seje Državne volilne komisije 
5. Predlog zapisnika 31. seje Državne volilne komisije 
6. Obravnava pritožbe Zavezništva osvobodimo Slovenijo – ZOS v zvezi z izvedbo 

državnozborskih volitev 2022 in rezultati teh volitev 
7. Predlog Zapisnika o ugotovitvi izida volitev poslancev v Državni zbor  
8. Razno  
 
  
Sprejeti sklep: Točke: 
1. Predlog zapisnika 27. seje Državne volilne komisije 
2. Predlog zapisnika 28. seje Državne volilne komisije 
3. Predlog zapisnika 29. seje Državne volilne komisije 
4. Predlog zapisnika 30. seje Državne volilne komisije 
5. Predlog zapisnika 31. seje Državne volilne komisije 
se umaknejo z dnevnega reda.  
 
 
Izid glasovanja: Soglasno 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 

 
 
Sprejet je bil naslednji  
 
 
 
 
 
 



Dnevni red:  
 

1. Obravnava pritožbe Zavezništva osvobodimo Slovenijo – ZOS v zvezi z izvedbo 
državnozborskih volitev 2022 in rezultati teh volitev 

2. Predlog Zapisnika o ugotovitvi izida volitev poslancev v Državni zbor  
3. Razno  

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 

 
 
K 1. točki: Obravnava pritožbe Zavezništva osvobodimo Slovenijo – ZOS v zvezi z izvedbo 

državnozborskih volitev 2022 in rezultati teh volitev 
 
Sprejeti sklep: 1. Pritožba ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo, z dne 28. 4. 2022, se 
zavrže. 2. Posebni stroški postopka niso nastali.  
 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 

 
 
K 2. točki : Predlog Zapisnika o ugotovitvi izida volitev poslancev v Državni zbor  
 
Pri tej točki so bili prisotni še:  

 Prof. dr. Andrej Bauer, Fakulteta za matematiko in fiziko 
 Janko Štefančič, direktor družbe Genis d.o.o.   
 Aleš Šuštaršič, Genis d.o.o. 

 
Uvodoma je predsednik pojasnil, da je bil bilo pri dodatnem preverjanju izida volitev ugotovljeno, da je 
v petih volilnih enotah prišlo do spremembe pri delitvi mandatov, ko so se upoštevali ostanki glasov na 
ravni države. Razdelitev števila mandatov ostaja enaka, spremenilo pa se je šest mandatov, ki se 
dodelijo kandidatom kandidatnih list v posameznih volilnih enotah.  
 
Direktor Službe DVK je pojasnil, da je dan pred sejo pozno ponoči izvedel za napačno izračunanih 6 
mandatov, da smo se na volitvah prvič soočali s takšnim rezultatom, da je bilo zelo malo strank, ki so 
presegle 4-odstotni volilni prag ob hkratnem dejstvu, da je ena stranka dobila zelo veliko število glasov.  
 
Aleš Šuštaršič je pojasnil, da je bilo pri dodatnem preverjanju pravilnosti izračunov rezultatov volitev v 
državni zbor 2022, ki je bilo opravljeno na predlog direktorja Službe DVK Dušana Vučka, ugotovljeno, 
da je prišlo pri dodeljevanju/personaliziranju mandatov na drugi ravni (ravni države) do nepravilnosti.
Zaradi tehnične nepravilnosti pri delitvi 81. mandata oz. 9. mandata za listo GIBANJE SVOBODA so se 
zvrstile nepravilne dodelitve mandatov po volilnih enotah za zadnjih 7 mandatov, ker so se listam 
upoštevali najvišji ostanki in ne nerazdeljeni. Nepravilnost ni spremenila razdelitve mandatov med 
kandidatnimi listami, je pa vplivala na dodeljene kandidate v posameznih volilnih enotah (92. in 93. člen 
ZVDZ), konkretno gre za 6 mandatov, ki se dodelijo drugim kandidatom istih kandidatnih list, vendar ne 
v istih volilnih enotah. Pojasnil je še, da so januarja 2022 na delovnem sestanku sprejeli sklep, s katerim 
so določili, da se bo na volitvah v državni zbor 2022 uporabljal star, torej že obstoječ sistem.  
 
V zvezi z ugotovljeno napako je prof. dr. Bauer pojasnil, da z DVK sodelujejo od konca leta 2021 in da 
so na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani že pred tem preverjali, ali sistem deluje 
ustrezno, to so delali softwersko. Pojasnil je, da so preverjali 3 načine za izračun in takrat so se izračuni 
ujemali. Pojasnil je, da razumejo, kdaj se napaka pojavi, in sicer, kadar katera od list preseže 8 ali več 
mandatov, se lahko ta napaka pojavi. Leta 2014 in 2018 nobena lista ni dobila 8 ali več mandatov, zato 
izračuni za leto 2014 in 2018 niso napačni. Pojasnil je, da so trije računalniški programi različno 
izračunali mandate, ki se dodeljujejo v skladu z 90. in 91. členom Zakona o volitvah v državni zbor, kot 
tudi število mandatov, ki po 92. in 93. členu tega zakona pripada vsaki izmed kandidatnih list, ki je 
dosegla volilni prag. Do razhajanj pa je prišlo pri izbiri kandidatov znotraj posameznih list na podlagi 93. 



člena zakona, kar posledično pomeni spremembo pri izbiri posameznih kandidatov znotraj kandidatnih 
list.  
 
Pojasnil je, da je obstoječ informacijski sistem za podporo pri ugotavljanju izida oziroma razdelitve 
mandatov, ki je bil uporabljen tudi na državnozborskih volitvah leta 2014 in 2018, sicer pravilno izračunal 
razdelitev mandatov na ravni volilnih enot, do napake pa je prišlo ob ugotavljanju izida oziroma 
razdelitve mandatov na ravni države. Na letošnjih volitvah v državni zbor se je namreč zaradi visokega 
števila glasov, ki jih je prejela kandidatna lista Gibanje Svoboda, in nizkega števila kandidatnih list, ki so 
presegale parlamentarni prag, pripetila situacija, ki je na dosedanjih volitvah še ni bilo. Kot se je izkazalo 
ob dodatnem preverjanju izidov volitev, obstoječa programska oprema vsebuje napako po d´Hontovem 
sistemu dodeljevanja mandatov. Zato je prišlo do nepravilnega izračuna na podlagi 93. člena zakona v 
primeru, ko je ena od list po d´Hontovem sistemu prejela 8 ali več mandatov. Na volitvah leta 2014 in 
2018 se to ni zgodilo, zato se takrat ta napaka ni udejanjila in torej ni vplivala na izide. Na letošnjih 
volitvah pa sta dve listi, Gibanje Svoboda in SDS, dobili 8 ali več mandatov, zato se je pripetila omenjena 
napaka. Povzročila je, da se je pri dodeljevanju 81. mandata, ko je lista Gibanje Svoboda dosegla osmi 
dodatni mandat, vrstni red ponovil pri vseh listah, namesto da bi se samo pri tej listi. Preostalih 7 
mandatov je bili tako dodeljenih pravim listam, vendar kandidatom iz napačnih volilnih enot. Pomešan 
je bil vrstni red volilnih enot, po katerih se dodeljuje mandate.  
 
Pojasnil je, da je bila napaka nato odpravljena in izračuni ponovno izvedeni. Poleg tega je bilo z ročnimi 
izračuni izvedeno še dodatno preverjanje postopka dodeljevanja mandatov po d´Hontovem sistemu, s 
katerim se je potrdilo pravilnost novih izračunov.  
 
Član Drago Zadergal poda proceduralni (postopkovni) predlog, da se odločanje o zapisniku preloži za 
24 ur zaradi ponovne preverbe s strani članov DVK.  
 

ZA: Zadergal 
PROTI: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc 

 
Član dr. Marko Kambič je obrazložil glas, da je glasoval proti, temu predlogu, ker mu je bilo predhodno 
pojasnjeno, da zoper Zapisnik o ugotovitvi izida volitev poslancev v državni zbor obstaja pravno varstvo 
(109. člen ZVDZ).  
 
Na predlog člana dr. Marka Kambiča se v Zapisnik o ugotovitvi izida volitev poslancev v državni zbor v 
točki 14.9. za besedilom »…VE 8000 – Ptuj ni pravilen in mandati« in pred besedilom: »niso bili 
porazdeljeni v skladu z navedenima določbama zakona.« zapiše »zaradi napačnega izračuna 
računalniškega programa«. Člani temu niso nasprotovali, zato se je to vključilo v besedilo zapisnika.  
 
Sklep: DVK potrdi Zapisnik o ugotovitvi izida volitev poslancev v državni zbor. 
 

 ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 

 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.02 uri. 
 
 
ZAPISALA:        Dušan Vučko 
Kristina Klinc                    direktor 
pomočnica direktorja za pravne zadeve  
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