ZAPISNIK 4. IZREDNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI,
ki je potekala v torek, 13. 10. 2020 na Študentskem kampusu, Pivovarniška 6, v prostorih
Volilne komisije
Seja se je začela ob 19.30
Navzoči: Nina Bjelica, Žan Plankar, Gala Čad, Neža Majerle, Barbara Kladnik
Opravičeno odsotni: Matej Kolarič
Neopravičeno odsotni: /
Ostali prisotni: /
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. izredne seje Volilne komisije
2. Obravnava pritožbe na redne volitve prejete 13.10.2020
3. Razno
Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.
Ad 1.
Potrditev zapisnika 3. izredne seje VK;
Predsednica je člane seznanila z zapisnikom 3. izredne seje VK ŠOU v Ljubljani.
Sklep št. 1:
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani potrjuje zapisnik 3. izredne seje VK ŠOU v Ljubljani.
Glasovanje:
Za: 4
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2.
Obravnava pritožbe na redne volitve prejete 13.10.2020;
Volilna komisija je dne 13. 10. 2020 prejela kandidaturo s strani liste Zebre oziroma njene
predstavnice Mete Štuhec. Pritožba je zoper liste Vsefdvjevska lista, ki kandidira na volilni
enoti Fakulteta za družbene vede (FDV), zaradi kršitve 16. člena VP-1Č kandidata liste
Vsefdvjevska lista Žige Stopinška. Volilna komisija je po tehtnem premisleku in posvetovanju
z odvetniško pisarno oblikovala dopis v katerem ne ugodi pritožbi Mete Štuhec. V dopisu bo
Volilna komisija navedla na kakšni pravni podlagi je ravnala pravilno.

Odgovor Volilne komisije je, 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.
Sklep št. 2:
Volilna komisija bo Meti Štuhec poslala dopis kot odgovor na pritožbo, ki jo je Volilna
komisija prejela.
Glasovanje:
Za: 4
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3.
Razno;
Pod to točko ni bilo pripomb.
Predsednica je sejo zaključila ob 21.50.
V Ljubljani, 13. 10. 2020

Predsednica VK ŠOU v Ljubljani
Nina Bjelica

