
 
 

 

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 5. izredni seji sprejela 

 
ODLOČITEV 

O NAJAVI KRŠITEV PRAVIL VOLILNE KAMPANJE. 

 

Volilna komisija ŠOU v Ljubljani je na 5. izredni seji, dne 11.10.2022, odločala o najavi kršitev 

pravil volilne kampanje.  

Volilna komisija je dne 10.10.2022 tri (3) najave kršitev pravil volilne kampanje, in sicer tri 

dopise (v nadaljevanju: Dopisi). Dopisi so bili poslani s strani oseb, ki so slednjim priložile tudi 

dokazno (slikovno) gradivo.  

V prvem dopisu je oseba izvajalcem volilne kampanje liste ArhiAktiv očitala očitne kršitve 5. 

člena Pravilnika o Volilni kampanji. Oseba je v dopisu podala tudi zahtevo za odstranitev liste iz 

volitev dne 12.10.2022 oz. subsidiarno razveljavitev vseh volilnih opravil na tej fakulteti. Pri tem 

se je oseba sklicevala na določbe VP-1D.  

V drugem dopisu je oseba izvajalcem volilne kampanje liste Modri glasbeniki očitala očitne 

kršitve 5. člena Pravilnika o Volilni kampanji. Oseba je v dopisu podala tudi zahtevo za 

odstranitev liste iz volitev dne 12.10.2022 oz. subsidiarno razveljavitev vseh volilnih opravil na 

tej fakulteti. Pri tem se je oseba sklicevala na določbe VP-1D.  

V tretjem dopisu je oseba izvajalcem volilne kampanje liste Združeni NTF očitala javno 

blatenje, žaljenje in individualne razžalitve članov liste Naš NTF. Oseba v dopisu ni navedla 

kršitev katerih členov Pravilnika o volilni kampanji naj bi opisana ravnanja predstavljala. Oseba 

je zahtevala prepoved nadaljnjih ravnanj in druge primerne sankcije v skladu z VP-1D. Volilna 

komisija je po preliminarnem pregledu predmetnega dopisa ugotovila, da ravnanja liste Združeni 

NTF ne predstavljajo kršitev 5. člena Pravilnika o volilni kampanji. Obravnava omenjenega 

dopisa je bila zato na tej točki zaključena. Volilna komisija bo listo Združeni NTF vseeno pozvala 

k spoštljivemu načinu medsebojnega komuniciranja. Pri tem Volilna komisija vse 

protikandidate poziva, da se držijo medsebojnih družbeno in moralno sprejetih 

pravil spoštljivega ravnanja in medsebojne komunikacije.   

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

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

 

 

 

 



 

I.  

Volilna komisija je ugotovila, da v prvem dopisu navedene aktivnosti predstavljajo kršitve 

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

in listi ArhiAktiv 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. 

 

II.  

Volilna komisija je ugotovila, da v drugem dopisu navedene aktivnosti predstavljajo kršitve 

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

in listi Modri glasbeniki izda 

OPOMIN 

in  

POZIV K SPOŠTOVANJU PRAVILNIKA O VOLILNI KAMPANIJI 

Volilna komisija je ocenila, da je glede na pomen opisanih ravnanj opomin primeren ukrep. 

Opomin v skladu s pravno teorijo in prasko pomeni strožjo sankcijo, prav tako gre stopnjevanje 

izrečenih sankcij zoper listo, ki je predhodno že bila opozorjena s strani Volilne komisije. Gre 

namreč za sankcijo, ki je v praksi izrečena ob kršitvah, ki so izvršene v takšnih okoliščinah, ki 

delajo kršitev posebno lahko. Nadalje navajamo, da so bila opisana ravnanja izvedena v 

časovnem obdobju, ki ni neposredno na dan volitev oz. tik pred samimi volitvami, zato te 

okoliščine smatramo kot posebno lahke.  

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

naslovila predmetno odločitev, ter zahtevala, da s tovrstnim ravnanjem nemudoma prenehajo. 

Volilna komisija ponovno tudi vse druge kandidate in izvajalce kampanje poziva na dosledno 

spoštovanje Volilnega pravilnika in Pravilnika o volilni kampanji.  

Zoper to odločitev ni dovoljena pritožba. 

 

Ljubljana, 11.10.2022                               Predsednica VK ŠOU v Ljubljani,   
Medina Ćehić 

Odločitev se javno objavi:  

- oglasna deska VK 
- pošlje v objavo za spletno stran VK 
- pošlje predstavniku liste ArhiAktiv 
- pošlje predstavniku liste Združeni NTF 
- pošlje predstavniku liste Modri glasbeniki 


