ZAPISNIK 15. REDNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI,
ki je potekala v četrtek, 28. 2. 2019 ob 17.30 na Študentskem kampusu, Pivovarniška 6, v
prostorih Volilne komisije.

Seja se je začela ob 17.35
Navzoči: Nina Bjelica, Žan Plankar, Neža Majerle, Matej Kolarič, Gala Selaković
Opravičeno odsotni: Špela Šuštarčič
Neopravičeno odsotni: /
Ostali prisotni:
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje VK ŠOU v Ljubljani
3. Imenovanje Volilnih odborov za nadomestne volitve 12. in 23. marec 2016
4. Seznanitev članov s tajnimi volitvami v organe ŠOU na seji ŠZ
5. Razno
Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.

Ad 1.
Potrditev zapisnika 14. redne seje VK ŠOU v Ljubljani;
Predsednica je člane seznanila z zapisnikom 14. redne seje VK ŠOU v Ljubljani.
Sklep št. 1:
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani potrjuje zapisnik 14. redne seje Volilne komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2.
Imenovanje volilnih odborov za nadomestne volitve 12. in 23. marec 2019;
Člani so se pod to točko seznanili s seznamom kandidatov za volilne odbore za nadomestne
volitve 12. in 23. marec 2019. Oddane so bile tri kandidature. Imenovani so bili trije člani v
Volilne odbore in sicer prve tri prijete kandidature:

1. Neža Sluga
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Ekonomska fakulteta) popolna.
2. Anja Struna
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Ekonomska fakulteta) popolna.
3. Matej Fatur
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za šport) popolna.
Sklep št. 2:
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani ugotavlja, da so vse kandidature oddane pravilno, zato se
strinja s imenovanjem Anje Struna, Neže Sluga in Mateja Faturja za člane Volilnega odbora
na nadomestnih volitvah v ŠOFFA 12. In 13.marec 2019
Glasovanje:
Za: 5
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3.
Predsednica je člane Volilne komisije seznanila s potekom tajnih volitev na 3. in 5. redni seji
ŠZ, kjer je izvedla volitve za člane Razsodišča, glavnega Tožilca, predstavnika ŠOS ter
predsedstva ŠOU v Ljubljani.
Sklep št. 3:
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani ugotavlja, da so bile volitve uspešno izvedene in potrjuje
rezultat samih volitev.
Glasovanje:
Za: 5
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4.
Razno;

Dogovor o nadaljnjem sodelovanju glede nadomestnih volitev;
Predsednica je člane obvestila o nadaljnjem poteku morebitnega razpisa nadomestnih
volitev in se s člani zmenila, da so za naslednje seje in vse ostalo v zvezi z delom volilne
komisije v kontaktu preko e-pošte. Člani se s potekom nadaljnjega dela strinjajo.

Predsednica je sejo zaključila ob 18.00
V Ljubljani, 28. 2. 2019
Predsednica VK ŠOU v Ljubljani
Nina Bjelica

