
 
 

Volilna komisija ŠOU v Ljubljani 

 
je na podlagi 48. in 49. člena Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: VP-1D) ter 

9. člena Poslovnika Volilne komisije ŠOU v Ljubljani na svoji 4. izredni seji sprejela 

 
ODLOČITEV 

O NAJAVI KRŠITEV PRAVIL VOLILNE KAMPANJE. 

 

Volilna komisija ŠOU v Ljubljani je na 4. izredni seji, dne 9.10.2022, odločala o najavi kršitev 

pravil volilne kampanje.  

Volilna komisija je dne 7.10.2022 prejela dopis o najavi kršitev pravil volilne kampanje (v 

nadaljevanju: Dopis), in sicer: 

Dopis je bil poslan s strani osebe, ki je slednjemu priložila tudi dokazno (slikovno) gradivo. V 

Dopisu je oseba nekaterim izvajalcem volilnih kampanj očitala eklatantne kršitve prvega 

odstavka 5. člena Pravilnika o Volilni kampanji. V Dopisu so bile kršitev očitane naslednjim listam: 

- lista BOVČKA TEAM;  

- lista Povezani EF;    

- lista Mafija,  

- lista FRIKI;  

- lista Obrazi MF;  

- lista Naš NTF;  

- lista PANDA;  

- lista Študentje STROJNIK.SI;  

- lista Modri glasbeniki. 

Oseba je v Dopisu podala tudi zahtevo za odstranitev list iz volitev dne 12.10.2022 oz. 

subsidiarno razveljavitev vseh volilnih opravil na teh fakultetah. Pri tem se je oseba sklicevala 

na napačen člen Volilnega pravilnika, ki ni več v veljavi, saj je bilo s sprejemom VP-1D 

spremenjeno tudi oštevilčenje posameznih členov.  

Volilna komisija je Dopis skupaj s prilogami skrbno preučila in preverila vse pravne možnosti v 

skladu z VP-1D, Pravilnikom o volilni kampanji in stalno prakso. 

 

 

 



Volilna komisija je ugotovila, da nekatere izmed v Dopisu navedenih aktivnosti predstavljajo 

kršitev Pravilnika o Volilni kampanji. Volilna komisija je zato, sprejela odločitev, da se 

predstavnikom list oziroma listam izda  

OPOZORILO  

in  

POZIV K SPOŠTOVANJU PRAVILNIKA O VOLILNI KAMPANIJI. 

Volilna komisija je ocenila, da je glede na pomen opisanih ravnanj opozorilo zadosten ukrep. 

Gre namreč za sankcijo, ki je v praksi izrečena ob prvi zaznavi ravnanj, ki predstavljajo določene 

kršitve. Nadalje navajamo, da so bila opisana ravnanja izvedena v časovnem obdobju, ki ni 

neposredno na dan volitev oz. tik pred samimi volitvami. Opisana ravnanja se v vseh primerih 

prav tako niso zgodila na samih fakultetah, ampak tudi v njihovi neposredni okolici. Prav tako iz 

predloženih dokazov, ni bilo v vseh primerih jasno razvidno, ali se ob deljenju hrane in pijače 

izvaja tudi volilna kampanja. Prav tako ni bilo mogoče z gotovostjo ugotoviti, da so v posameznih 

primerih deljenje hrane in pijače izvajali kandidati na listi, saj so slednje lahko izvajala 

posamezna društva, ki so dala listam soglasje za uporabo njihovega znaka.  

Volilna komisija navedene kršitve obravnava z vso resnostjo. Vsled tega je na nosilce list 

naslovila predmetno opozorilo in poziv, ter zahtevala, da s tovrstnim početjem prenehajo in da 

ustvarijo ločnico med delovanjem njihovega ŠOVZ-ja ter promocijo njihove liste. Volilna komisija 

tudi vse druge kandidate ter izvajalce kampanje poziva na dosledno spoštovanje Volilnega 

pravilnika in Pravilnika o volilni kampanji. V praksi je namreč težko razločevati med obema 

ločnicama, zato je kršitve včasih še težje dokazovati in zaznavati.  

Zoper to odločitev ni dovoljena pritožba. 

 
 

 

Ljubljana, 9.10.2022                               Predsednica VK ŠOU v Ljubljani,   
Medina Ćehić 

Odločitev se javno objavi:  

- oglasna deska VK 
- pošlje v objavo za spletno stran VK 
- pošlje predstavnikom navedenih list 

 


