ZAPISNIK 20. REDNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI,
ki je potekala v sreda, 29. 9. 2019 v sejni sobi na Študentskem kampusu,
Pivovarniška 6, v prostorih Volilne komisije
Seja se je začela ob 19.26
Navzoči: Nina Bjelica, Neža Majerle, Žan Plankar, Gala Selakovič, Matej Kolarič
Opravičeno odsotni: /
Neopravičeno odsotni: /
Ostali prisotni:
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 19. redne seje VK ŠOU v Ljubljani
2. Priprava na nadomestne volitve (oktober/november)
3. Načrt dela v mesecu avgustu in septembru 2019
4. Razno
Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.
Ad 1
Potrditev zapisnika 19. redne seje VK ŠOU v Ljubljani;
Predsednica je člane seznanila z zapisnikom 19. redne seje VK ŠOU v Ljubljani.
Sklep št. 1:
Volilna komisija potrjuje popravljen zapisnik 19. redne seje VK ŠOU v Ljubljani
Glasovanje:
Za: 4
Proti: 1
Vzdržani: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2
Pod to točko je predsednica Volilne komisije seznanila člane s prihajajočimi nadomestnimi
volitvami, ki so predvidene v mesecu oktobru ali novembru. Člani Volilne komisije so se
pripravili in zoorganizirali za možnost nadomestnih volitev, zaradi poteka statusa študenta
funkcionarjem v prihajajočem novem študijskem letu.
Ad 3

Volilna komsija se je dogovorila za naslednjo sejo, ki bo 30.septembra v jutranjih urah v
prostorih Študentskega kampusa. Če bo potrebno se bo Volilna komisija sestala predčasno.
Ad 4
Razno;
Pod točko razno je član Volilne komisije Matej Kolarič argumentiral svoje nestrinjanje z
zapisnikom 20. redne seje. Trdi da ga moti vrsta elektronskega obveščanja za katerega se je
na 1. konstitutivni seji soglasno odločila Volilna komisija s sklepom, na podlagi 2.a člena v
Poslovniku Volilne komisije, ki pravi:
''člani Volilne komisije (v nadaljevanju člani) se dogovorijo za način obveščanja o zadevah iz
pristojnosti Volilne komisije s sklepom, če s tem poslovnikom ni drugače določeno.''
Predsednica je vprašala ostale člane, če želijo da se spremeni način obveščanja. Preostali
člani niso želeli sprememb.
Sklep št. 2:
Predsednica Volilne komisije je podala sklep, da bo sistem obveščanja za člane Volilne
komisije ostal enak. Člana Mateja Kolariča bo na njegovo želje obveščala v drugi elektronski
obliki.
Glasovanje:
Za: 5
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednica je sejo zaključila ob 19.48
V Ljubljani, 29. 8. 2019
Predsednica VK ŠOU v Ljubljani
Nina Bjelica

