ZAPISNIK 16. REDNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI,
ki je potekala v petek, 13. 3. 2019 v sejni sobi na Študentskem kampusu,
Pivovarniška 6, v prostorih Volilne komisije
Seja se je začela ob 20.30
Navzoči: Nina Bjelica, Neža Majerle, Žan Plankar, Gala Selakovič, Špela Šuštarič, Matej
Kolarič
Opravičeno odsotni: /
Neopravičeno odsotni: /
Ostali prisotni:
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 15. redne seje VK ŠOU v Ljubljani
2. Sekundarno štetje nadomestnih volitev 12. in 13. marec 2019
3. Objava začasnih rezultatov volitev
4. Seznanitev članov VK s tajnimi volitvami v Študentski zbor
5. Priprava na nadomestne volitve Fakultete za državne in evropske študije
6. Priprava na nadomestne volitve Fakultete za arhitekturo
7. Razno
Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.
Ad 1
Potrditev zapisnika 15. redne seje VK ŠOU v Ljubljani;
Predsednica je člane seznanila z zapisnikom 15. redne seje VK ŠOU v Ljubljani.
Sklep št. 1:
Volilna komisija potrjuje popravljen zapisnik 15. redne seje VK ŠOU v Ljubljani
Glasovanje:
Za: 6
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2
Sekundarno štetje nadomestnih volitev 12. in 13. marec 2019;
Pod to točko so člani Volilne Komisije odprli kuverte z oddanimi in neuporabljenimi
glasovnicami in prešteli vse glasovnice za volilno enoto.

VOLILNA ENOTA FAKULTETA ZA FARMACIJO (9)
Število oddanih glasovnic: 22
Število izpolnjenih glasovnic: 22
Število neveljavnih glasovnic: 0
Kandidati:
1. Ana Kotevska: 20
2. Nina Turk: 19
3. Tjaša Potočnik: 16
Sklep št. 2:
Volilna Komisija potrjuje zgoraj zapisano število glasov za kandidate na volilni enoti FFA (9).
Glasovanje:
Za: 6
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3
Objava začasnih rezultatov volitev;
Pod to točko so se člani dogovorili, da bodo na oglasno desko in spletno stran ŠOU v
Ljubljani objavili začasne rezultate volitev.
Ad 4
Pod 4.točko na dnevnem redu je predsednica seznanila člane z novoizvoljenimi člani
Razsodišča, novo postavitev predsedstva ter novim glavnim tožilcem, ki so bili izvoljeni na
tajnih volitvah v Študentskem zboru. Volitve je izvedla predsednica Volilne komisije ter
zapisnike o tajnih volitvah predstavila tudi preostalim članom Volilne komisije.
Ad 5

Predsednica je člane opozorila na prihajajoče nadomestne volitve na FDŠ, ki bodo 24.aprila.
Dogovorili so se glede datuma razpisa za Volilne odbore, imenovanje, glasovnice in za
naslednjo sejo, kjer se bo vse to obravnavalo, ki bo predvidoma 15.aprila 2019. Na željo
študentov FDŠ bodo volitve prestavljene na Kampus.
Pod to točko je prišlo do replike člana Mateja Kolariča, ki se s prostorom za izvajanje volitev
ne strinja, kljub prošnji študentom in meni, da bi volitve vseeno morale biti nekje v Kranju,
čeprav niso na Fakulteti.
Član Žan Plankar je na to ugovarjal, da bi bila zadeva kot je najemanje prostora v Kranju
skrajno ne ekonomična, zaradi prevelikega števila nadomestnih volitev, ki se v zadnjem času
izvajajo in premajhnega proračuna same Volilne komisije za izpeljavo, le tega idejnega
projekta.
Predsednica je po vseh replikah in ugovorih podala sklep.
Sklep št.3:
Volilna komisija bo nadomestne volitve FDŠ, ki se bodo izvajale 24. 3. 2019, izvedla na
Kampusu.
Glasovanje:
Za: 5
Proti: 1
Vzdržani: 0
Ad 6
Pod predzadnjo točko se je Volilna komisija dogovorila o delu za nadomestne volitve FA, ki se
bodo izvedle 10.aprila 2019. Dogovorili so se za naslednjo sejo, ki bo 18. 3. 2019 na kateri
se bo obravnavalo vse v zvezi s prihajajočimi nadomestnimi volitvami v UO FA.
Ad 7
Razno;
Pod točko razno ni bilo nobenih pripomb.
Predsednica je sejo zaključila ob 22.05
V Ljubljani, 13. 3. 2019
Predsednica VK ŠOU v Ljubljani
Nina Bjelica

