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Z A PISNI K   
4. IZREDNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI 

 
ki je potekala v nedeljo, 9. 10. 2022 ob 21h preko aplikacije ZOOM 

 

Seja se je začela ob 21:02. 

 

Navzoči: Medina Ćehić, Nina Sraka, Tim Gaberšek, Barbara Kladnik, Sindi Mauko 

Opravičeno odsotni: Katja Kunstek, Gorazd Levičnik 

Neopravičeno odsotni: / 

Ostali prisotni: Nika Šalamon (tajnik VK ŠOU v LJ) 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Obravnava prejete pritožbe glede kršitev pravil volilne kampanje 

2. Razno 

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.  

 

Ad 1 – Obravnava prejete pritožbe glede 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. 
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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 KAMPANJI. Poziv je bil poslan predstavnikom list na elektronske naslove in bo 

objavljen na spletni strani ŠOU ter oglasni deski volilni komisije. 

Predsednica je nato pozvala k sprejetju sklepa: 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi. 

 

 

Ad 2 – Razno 

Pod točko razno ni bilo pripomb. 

 

Seja se je zaključila ob 21:40. 

 

V Ljubljani, 9. 10. 2022       

 

Zapisala: Nika Šalamon         Predsednica VK ŠOU v Ljubljani 

                 Medina Ćehić 

 

 

Sklep št. 1.: Volilna komisija je sklenila, da bo izdala Opozorilo ter Poziv k spoštovanju 

Pravilnika o volilni kampanji naslednjim kandidatnim 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. 

 


