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ZADEVA: ROBERT GOLOB, PREDSEDNIK VLADE REPUBLIKE  

                   SLOVENIJE, ZAZNAVA UTEMELJENEGA SUMA  

                   STORITVE VEČIH KAZNIVIH DEJANJ – KAZENSKA  

                   OVADBA 

ZVEZA: Javna izjava Predsednika vlade Roberta Goloba na POP TV, dne  

               23.10.2022, na dan predsedniških volitev v Republiki Sloveniji 

 

 

Aktivni državljani Republike Slovenije na podlagi zbranih obvestil in dokazov 

utemeljeno sumimo, da je Predsednik vlade Republike Slovenije, Robert Golob v 

nedeljo,  dne 23.10.2022, na dan predsedniških volitev v Sloveniji, izvršil kaznivo 

dejanje Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po členu 261/I KZ1 RS, 

kaznivo dejanje Ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve po členu 360/I 

KZ-1 RS, kaznivo dejanje Nasilja zoper najvišje predstavnike države po členu 

353/I KZ-1 RS in kaznivo dejanje Kršitve proste odločitve volivcev po členu 

151/I-II KZ-1 RS, saj je s svojo javno izjavo v živo na POP TV, v oddaji Odločitev 

2022, predsedniške volitve, ob 21.22,54 uri, naklepno zlorabil svoj uradni položaj 

Predsednika vlade in prestopil meje uradnih pravic, z namenom, da bi sebi ali 

komu drugemu pridobil nepremoženjsko korist ali da bi komu prizadejal škodo.  

Hkrati je s svojim dejanjem/izjavo neposredno in načrtno ščuval k nasilni 

spremembi ustavne ureditve, saj je zato, da bi ogrozil obstoj, ustavno ureditev ali 

varnost Republike Slovenije, pozival ali ščuval k neposredni storitvi kaznivega 

dejanja iz 353. člena KZ-1 RS, Nasilja zoper najvišje predstavnike države, ki 

določa, da kdor z namenom, da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost Republike 

Slovenije, zoper katerega izmed najvišjih predstavnikov države stori kakršnokoli 

nasilno dejanje. S svojo javno izjavo je naklepno seznanil in opozoril celotno 

slovensko javnost na nasilno preprečitev predsedniškemu kandidatu Anžetu 

Logarju, da bi bil legitimno izvoljen za predsednika države.  

Nenazadnje je s svojo izjavo kršil prosto odločitev volivcev in neposredno vplival 

na njihovo samostojno in legitimno odločitev o primernem kandidatu za 

predsednika države, saj je njegova izjava vsebovala resno grožnjo, preslepitev in 

https://zakonodaja.com/zakon/kz/353-clen-nasilje-zoper-najvisje-predstavnike-drzave


2 
 

nedovoljen način prisile ter vplivanja na to, da volivci za nekoga glasujejo ali ne 

glasujejo, da ne glasujejo veljavno, ali da glasujejo za ali proti določenemu 

predlogu. In to je storil kot uradna oseba (Predsednik vlade R Slovenije) pri 

opravljanju svoje dolžnosti v zvezi z volitvami ali glasovanjem.  

 

V nadaljevanju podajamo podrobno obrazložitev in utemeljitev naših navedb, 

dejstev in dokazov: 

 

O B R A Z L O Ž I T E V: 

 

 

Dne 23.10.2022 so v Republiki Sloveniji potekale volitve, na katerih smo volivci 

izbirali novega Predsednika države. Tega večera, okoli 20.00 so že bili znani prvi 

preliminarni rezultati in imena kandidatov, ki sta prejela največ glasov in po 

nadaljnjem večinskem preštetju prišla v drugi krog. To sta bila dr. Anže Logar, 

neodvisni kandidat in Nataša Pirc Musar, neodvisna kandidatka. Tekom tega 

večera so se v vseh osrednjih slovenskih televizijskih medijih vrstile informativne 

in posebne oddaje o predsedniških volitvah. Oba predsedniška kandidata, ki sta 

prišla v drugi krog, sta se v živo oglasila iz svojih volilnih štabov, podala izjave, 

prav tako pa so izjave podali predstavniki predsedniških kandidatov, ki se pri 

glasovanju niso prebili v naslednji krog in so izpadli iz kandidature.  

 

V večernem času, med 21.10 in 22.10 uro, je na POP TV potekala posebna 

informativna oddaja, imenovana »Odločitev 2022, predsedniške volitve«, v kateri 

so se iz svojih volilnih štabov neposredno, v živo, oglašali tudi izpadli 

predsedniški kandidati, med ostalimi Milan Brglez, kandidat politične stranke SD, 

katerega pa je podpirala tudi koalicijska stranka SVOBODA. V volilnem štabu 

Milana Brgleza se je prisotnim pridružil Predsednik vlade Republike Slovenije 

Robert Golob, ki je v času od 21.22.54 do 21.24.06 ure podal svojo izjavo za 

javnost v živo, citiramo njegovo celotno izjavo: 
 
»Rezultati danes so zelo jasni. Ljudje so se danes ponovno odločili za rezultate, ki smo jih že videli 24. aprila. Leva sredina 

je dobila bistveno več glasov, kot kandidat SDS. Ta rezultat je edini, ki šteje. Zakaj? Ker nas navdaja z neizmernim 

optimizmom, da v drugem krogu, takrat ko bo šlo dejansko zares in ko se bo odločalo, kdo je predsednik, oziroma 

predsednica Republike Slovenije, da bomo najverjetneje na tem mestu prvič dobili žensko in prav je tako zaradi tega, ker 

je to tisto, kar je sprememba, če hočete, ki si jo Slovenija zasluži in ki jo tudi potrebuje. Zato smo tudi nad temi rezultati, 

v resnici smo zadovoljni z njimi, ker so zelo jasen signal tega, česa ljudje ne želijo. In kot je bilo že rečeno, danes že vemo, 

bomo počakali na končne rezultate, koga ne bomo podprli.  

Zagotovo ne bomo dovolili, da se kandidat SDS-sa zavihti v predsedniško palačo, ker bi bilo to nekaj, kar bi 

slovenijo vrnilo v mračne čase zadnjih dveh let in to zagotovo si nihče ne želi. Tako da s tega vidika, še enkrat hvala 

vsem in poziv vsem ostalim in vsem tem, ki so danes že bili na volitvah, da se v drugem krogu ponovno srečamo in takrat 

postavimo pravega predsednika, oziroma predsednico.« 
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Priloga 1: Posnetek zaslona iz oddaje Odločitev 2022, predsedniške volitve, POP Tv, dne 

23.10.2022 

 

Naj takoj v začetku podamo naše videnje in neizpodbitna dejstva, ki izhajajo 

neposredno iz slovenske Ustave in pravijo sledeče: 

3. člen - Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in 

neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. 

Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na 

zakonodajno, izvršilno in sodno. 

14. člen - V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 

svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, 

gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno 

okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki. 

Predsednik vlade Robert Golob je z zgoraj citirano izjavo neposredno posegel v 

neodtujljive pravice in svoboščine tako predsedniškega kandidata Anžeta logarja, 

kot enako tudi vseh volivcev, ki bi se morali po svoji vesti odločiti za 

najprimernejšega kandidata.  

 

Izjava Predsednika vlade Roberta Goloba kot uradne osebe in kot enega najvišjih 

predstavnikov naše države, predvsem citiran del: »Zagotovo ne bomo dovolili, da se kandidat 

SDS-sa zavihti v predsedniško palačo, ker bi bilo to nekaj, kar bi slovenijo vrnilo v mračne čase zadnjih dveh let 

in to zagotovo si nihče ne želi,« neposredno krši in negativno vpliva na pravice in 

svoboščine obojih, tako predsedniškega kandidata Anžeta logarja, kot volivcev.  

Naklepna trditev, da zagotovo ne bodo dovolili, da se kandidat stranke SDS 

zavihti v predsedniško palačo, je popolna zloraba pooblastil in položaja, ki jih ima 

kot uradna oseba Predsednik vlade Robert Golob. Spornost izjave vidimo v 
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dejstvu, da se v izjavi skriva množica možnih negativnih in nezakonitih 

scenarijev, kako preprečiti legitimno in zakonito izvolitev nekemu 

predsedniškemu kandidatu. Da to izjaviš kot Predsednik vlade, je nesporno, da 

gre v takem primeru za zlorabo uradnega položaja. Elementi kaznivega dejanja 

Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po členu 261/I-II-III KZ-1 RS so v 

tem primeru evidentni in v celoti utemeljeni, saj dejanje vsebuje vse znake, s 

katerimi bi Predsednik vlade Robert Golob sebi ali komu drugemu kot uradna 

oseba ali javni funkcionar pridobil kakšno nepremoženjsko korist ali komu 

prizadejal škodo. Nepremoženjska korist je vsekakor neizvolitev Anžeta Logarja 

za predsednika države, kar bi pomenilo pohod ideološko levo usmerjene elite do 

še zadnje neosvojene trdnjave v državi, statusa predsednika države in posledično 

s tem, pridobitev vseh privilegijev in bonitet, ki jih nudi politika in ta položaj za 

njihovega predsedniškega kandidata.  

 

Prizadejana škoda Anžetu Logarju bi bila ogromna, saj bi mu bila odvzeta po 

ustavi zagotovljena neodtujljiva pravica, da na povsem legitimen način pridobi 

nek status, za katerega se trudi in bori z voljo ljudstva, odvzeta na način, ki je 

glede na izjavo Predsednika vlade Roberta Goloba, nezakonit, neustaven in 

nedovoljen. Njegove besede »ne bomo dovolili,« sprožajo pomisleke na dejstvo, 

na kak način ne bo dovoljeno Anžetu Logarju zmagati in kdo mu ne bo dovolil. 

Na voljo volivcev, ki jim je Anže Logar edina opcija za Predsednika države,  

vsekakor ne more vplivati, teh pa je že sedaj v prvem krogu skoraj 300.000. Na 

preostale pa se lahko vpliva izključno z manipulacijami, grožnjami, lažmi in 

preslepitvijo, kar je dokazano z drugim delom izjave Predsednika vlade Roberta 

Goloba, »ker bi bilo to nekaj, kar bi Slovenijo vrnilo v mračne čase zadnjih 

dveh let in to zagotovo si nihče ne želi.« Gre za izključno vrednostne sodbe in 

ocene, manipulacije in diskreditacijo ideološko desne politike in nikakor ne gre 

za dejstva. Temne sile in mračni časi zadnjih dveh let so plod fantazije levih 

struktur, ki so obdobje vlade Janeza Janše, njeno borbo z virusom COVID-19, 

posledično borbo za obstoj gospodarstva, javnega servisa, blaginje in varnosti 

vseh državljanov, spremenili v gverilsko, podtalno vojno zoper Janeza Janšo in 

njegove somišljenike. In med njih spada tudi predsedniški kandidat Anže Logar, 

ki pa se je tokrat v bitko za predsedniški mandat podal kot neodvisni kandidat. To 

je njegova povsem legitimna pravica, ki mu je nihče ne more odvzeti ali 

osporavati, če pa politični nasprotniki v tem vidijo bele miši, pa je to njihova 

težava. Dejstvo je, da si je Predsednik vlade Robert Golob boj (volitve) za 

predsednika države zamislil na nezakonit način, kar je izkazal s svojo javno 

izjavo. Z navedenim so tudi podani vsi elementi kaznivega dejanja Kršitve proste 

odločitve volivcev po členu 151/I-II KZ-1 RS.  

 

Da ta sporna izjava izkazuje utemeljen sum storitve kaznivega dejanja Ščuvanja 

k nasilni spremembi ustavne ureditve po členu 360/I KZ-1 RS, kažejo vse njene 

besedne zveze »Zagotovo ne bomo dovolili, da se kandidat SDS-sa zavihti v 
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predsedniško palačo, ker bi bilo to nekaj, kar bi slovenijo vrnilo v mračne 

čase zadnjih dveh let in to zagotovo si nihče ne želi.«  

Ko je Predsednik vlade Robert Golob odkrito, javno grozil, da ne bodo dovolili 

kandidatu SDS izvolitve na položaj predsednika države in mu s tem onemogočili 

njegovo ustavno pravico do legitimne izvolitve, hkrati pa preprečili volivcem, da 

izkažejo svojo voljo in pravico do legitimnih volitev, je s tem ogrozil obstoj, 

ustavno ureditev in celo varnost Republike Slovenije, saj je izkazal odkrit namen 

k pozivanju ali ščuvanju k neposredni storitvi kaznivih dejanj, torej nasilja v 

kakršnikoli obliki zoper najvišje predstavnike države, v konkretnem primeru 

predsedniškega kandidata Anžeta Logarja. Celotno izjavo Predsednika vlade 

Roberta Goloba smatramo kot neposredno grožnjo in nasilje zoper Anžeta 

Logarja, tokrat predsedniškega kandidata, pred tem pa zunanjega ministra, 

aktualnega poslanca Državnega zbora iz stranke SDS in še večimi vidnimi 

funkcijami v najvišji politiki. Ta izjava je lahko celo inicial in poziv k državljanski 

nepokorščini in nasilnim protestom. Vsi elementi navedenega kaznivega dejanja, 

katerega sumimo Predsednika vlade Roberta Goloba, so več kot utemeljeni.  

 

Iz naše celotne kazenske ovadbe izhaja, da je Predsednik vlade Robert Golob s 

svojim dejanjem neposredno ogrozil ustavno ureditev in delovanje države ter 

izkazal neposreden naklep, da na kakršenkoli način onemogoči izvolitev 

predsedniškega kandidata Anžeta Logarja za predsednika države. Pri tem ni 

skrival niti dejstva, da ne želi na predsedniškem mestu videti lovke Janeza Janše 

v kakršnikoli obliki. S tem si je nezakonito in protipravno vzel pravico, ki mu ne 

pripada, v posmeh volivcem.  

 

Zahtevamo, da našo kazensko ovadbo temeljito preučite, iz nje potegnete vsa 

dejstva in v nadaljevanju zoper Predsednika vlade Roberta goloba sprožite 

kazenski postopek, saj je neizpodbitno, da je izvršil vsa navedena očitana mu 

kazniva dejanja. Mi Aktivni državljani Republike Slovenije pa bomo s kazensko 

ovadbo takoj obvestili vse razpoložljive medije v državi.  
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