ZAPISNIK 17. REDNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI,
ki je potekala v petek, 15. 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 16. redne seje VK ŠOU v Ljubljani
2. Razpis za Volilne odbore na nadomestnih volitvah Fakultete za arhitekturo
3. Uradni rezultati nadomestnih volitev Fakultete za farmacijo
4. Odpiranje kandidatur za nadomestne volitve Fakultete za arhitekturo
7. Razno
Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.
Ad 1
Potrditev zapisnika 16. redne seje VK ŠOU v Ljubljani;
Predsednica je člane seznanila z zapisnikom 16. redne seje VK ŠOU v Ljubljani.
Sklep št. 1:
Volilna komisija potrjuje popravljen zapisnik 16. redne seje VK ŠOU v Ljubljani
Glasovanje:
Za: 6
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2
Razpis za Volilne odbore na nadomestnih volitvah FA;
Pod to točko so se člani dogovorili, da bodo na oglasno desko in spletno stran ŠOU v
Ljubljani objavili razpis za Volilne odbore.

Ad 3
Objava uradnih rezultatov volitev;
Na same začasne rezultate volitev ni bilo pritožb, zato so se člani Volilne komisije dogovorili,
da bodo na oglasno desko in spletno stran ŠOU v Ljubljani objavili uradne rezultate volitev.
Ad 4
Odpiranje kandidatur za nadomestne volitve FA (3);
Volilna komisija je sprejela eno kandidaturo, ki je bila popolna.
Sklep št. 2.:
Kandidatura Jaka Komaca je bila sprejeta.
Glasovanje:
Za: 6
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5
Razno;
Pod točko razno se je zgodila pripomba člana Mateja Kolariča o delovanju Volilne komisije in
izplačevanju honorarjev članom Volilne komisije ter članom Volilnega odbora.
Predsednica mu je pokazala vse odredbe honorarjev in na podlagi finančnega proračuna
razložila izplačevanje honorarjev.
Član je zatrjeval, da Volilni inšpektorji oziroma delo Volilne komisije in nadzor nad Volilnimi
odbori in štetjem glasovnic ni potrebno.
Predsednica je na podlagi členov Volilnega pravilnika argumentirala delovanje Volilne
komisije med samimi volitvami in nadzor Volilnih odborov in sekundarno štetje.
Podala je sklep zaradi enotnosti in skladnosti organa.
Sklep št. 3:
Volilna komisija se strinja s trenutnim načinom delovanja in ne vidi nobenih kršitev na
podlagi Volilnega pravilnika.
Glasovanje:
Za: 5
Proti: 1

Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet.
Predsednica je sejo zaključila ob 21.27
V Ljubljani, 18. 3. 2019
Predsednica VK ŠOU v Ljubljani
Nina Bjelica

