
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani 

  

je na podlagi 72. člena Pravilnika o pritožbeni komisiji na 34. redni seji odločala o 

pritožbah prejetih na podlagi 69. člena Pravilnika o Pritožbeni komisiji.  

 

ODLOČITEV VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI O PRITOŽBAH ZARADI VARSTVA VOLILNE 

PRAVICE 

 
1. SKLEP: Pritožba s strani Mete Štuhec, kandidatka na rednih volitvah na Fakulteti za 
družbene vede, prejeta dne 22.10.,  je bila pravilno vložena in je prispela pravočasno. Volilna 
Komisija pritožbo Mete Štuhec zavrne, saj bazira na napačni interpretaciji aktov in na 
napačni predstavi odločitev Volilne komisije na sekundarnem štetju glasov. Volilna komisija 
je glasovnice oblikovala nedvoumno in v skladu z Volilnim pravilnikom in Statutom ŠOU v 
Ljubljani.  
 
Obrazložitev sprejeta na 34. redni seji Volilne komisije:  
V pritožbi lahko razberemo, da gre za pritožbo na samo izvedbo volitev, torej po 3. odstavku 70. člena Pravilnika 
o pritožbeni komisiji, in oblikovanja ter štetja glasovnic na primarnem in sekundarnem štetju. Volilna komisija je 
na sekundarnem štetju ravnala v skladu z Volilnim pravilnikom in tolmačenjem Državne Volilne komisije. 
Glasovnice, ki so se uporabljale so bile narejene v skladu s 55. členom Volilnega pravilnika. Člani Volilne komisije 
so mnenja, da so navodila in oblika ter razporeditev glasovnice narejene nedvoumno. V pritožbi tožeča stranka 
navaja, da se je v praksi štelo glasove drugače. Člani Volilne komisije se s trditvijo ne strinjajo, saj je način štetja 
bil vedno enak. Primarno štetje Volilnega odbora na sam dan rednih volitev je tudi popolnoma enako 
sekundarnemu štetju, ki ga je izvedla Volilna komisija v prisotnosti nadzornih organov ŠOU v Ljubljani in ŠOS. 
Volilna komisija pri sekundarnem štetju glasov vedno išče na sami glasovnici voljo volivca. V primeru, ko je bil 
obkrožen le en kandidat je Volilna komisija štela glas le za enega kandidata, saj ne more sklepati, da je glas 
podan za celotno listo. Pritožba naslovljena na Volilno komisijo je neutemeljena, saj bazira na napačni 
interpretaciji aktov (uporaba starega pravilnika Volilne komisije) in na napačni predstavi odločitev Volilne 
komisije glede sekundarnega štetja, saj je Volilna komisija štela glasove pravilno. Glasovnice so bile sestavljene 
v skladu z Volilnim pravilnikom ŠOU v Ljubljani.  

 

2. SKLEP: Pritožba s strani Nejca Laznika, ki je priložil potrdilo o vpisu, da je oseba s statusom 
študenta na visokošolskem oziroma višješolskem zavodu, ki šteje za volilno enoto – Fakulteta 
za družbene vede, prejeta dne 22.10.  je bila pravilno vložena in je prispela pravočasno. 
Volilna Komisija pritožbo Nejca Laznika zavrne skladno z odgovorom Volilne komisije.  
 
Obrazložitev sprejeta na 34. redni seji Volilne komisije:  
Tožeča stranka, da je bil kršen 16. člen Volilnega pravilnika v času rednih volitev pri kandidaturi Žigata 
Stopinška. Pritožbo z enako vsebino je Volilna komisija že obravnavala na izredni seji Volilne komisije dne 13.10, 
kjer je sprejela sklep ter stranki v postopku poslala svoj odgovor oziroma dopis. Odgovor je bil, da 16. člen 
Volilnega pravilnika zgolj taksativno našteva funkcije, ki nimajo pasivne volilne pravice za volitve v ŠZ in UO 
ŠOVZ ŠOU v Ljubljani, vendar pa niti določbe tega člena, niti določbe 15. člena Volilnega pravilnika ne določajo 
trenutka prenehanja funkcije člana Nadzorne komisije ŠOS in volilna pravica ne sme in ne more biti omejena na 
način, da bi bil kdo prikrajšan za kandidaturo za poslanca. Prav tako je nedopustno, da bi moral član  NK ŠOS s 
svoje funkcije odstopit pred oddajo lastne kandidature, toliko časa pred samim začetkom volitev. Član, ki bi 
odstopil s svoje funkcije in na volitvah ne bi bil izvoljen, nima možnosti preklica svojega odstopa in na takšen 
način tvega izgubo obeh funkcij. Z vidika varstva posameznika bi bilo takšno stanje nedopustno in nepravično, s 
čimer se strinjajo tudi sodišča Republike Slovenije, ki preko svojih odločitev opozarjajo, da je v zvezi s 
kandidiranjem na mesto, za katerega velja določena nezdružljivost funkcij, pomembno le, da tak kandidat 



nezdružljivih funkcij ne opravlja istočasno in da ne odloča o svojem imenovanju. Vsekakor torej ni sporno, da tak 
kandidat ima pravico vložiti kandidaturo. Pasivna volilna pravica je po definiciji pravica biti izvoljen in ne zgolj 
voljen. Trenutek izvolitve pa ni istočasen s trenutkom oddaje glasu, niti s trenutkom štetja glasovnic in konec 
koncev niti s trenutkom objave začasnih rezultatov volitev. Član je torej lahko izvoljen najprej s potekom roka za 
pritožbo na s strani Volilne komisije objavljenem dokumentu o začasnih rezultatih volitev iz 64. člena VP-1Č, če 
ne celo šele z objavo uradnih rezultatov iz 65. člena VP-1Č. Izvoljenim kandidatom namreč Volilna komisija šele 
po objavi uradnih rezultatov izda potrdila o njihovi izvolitvi. Volilna komisija je svojo odločitev sprejela na 
podlagi pravnega mnenja s strani odvetniške pisarne, ki zastopa organizacijo.  

 
3. SKLEP: Pritožba s strani Mete Štuhec, kandidatka na rednih volitvah na Fakulteti za 
družbene vede, prejeta dne 22.10., je prispela pravočasno. Volilna Komisija pritožbo Mete 
Štuhec zavrže skladno z 71. členom Pravilnika o pritožbeni komisiji, saj je pritožba 
nepopolna. Volilna komisija v pritožbi ni zasledila sestavine pritožbe in sicer navedbo 
materialnega predpisa, ki naj bi bil kršen, ki pa je po 4. odstavku 70. člena ena izmed sestavin 
same pritožbe. Pritožba se nanaša na ugotovitve Volilne komisije, ki jih je podala stranki v 
postopku dne 13.10.2020. Ugotovitve Volilne komisije pa se ne štejejo kot materialni 
predpis. 
 
 
 
 

V Ljubljani, 26. 10. 2020                       Predsednica Volilne komisije ŠOU v Ljubljani,  

                 Nina Bjelica 
 


