ZAPISNIK 21. REDNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI,
ki je potekala v ponedeljek, 30. 9. 2019 v sejni sobi na Študentskem kampusu,
Pivovarniška 6, v prostorih Volilne komisije
Seja se je začela ob 9.18
Navzoči: Nina Bjelica, Neža Majerle, Žan Plankar, Gala Selakovič, Matej Kolarič
Opravičeno odsotni: /
Neopravičeno odsotni: /
Ostali prisotni:
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 20. redne seje VK ŠOU v Ljubljani
2. Načrt dela in priprave na nadomestne volitve Pedagoška fakulteta (16. oktober 2019)
3. Načrt dela za nadomestne volitev Filozofska fakulteta ter Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo (6. november 2019)
4. Obravnavanje prispele pošte
5. Poročilo o delu Volilne komisije na Študentskem zboru
6. Razno
Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.
Ad 1
Potrditev zapisnika 20. redne seje VK ŠOU v Ljubljani;
Predsednica je člane seznanila z zapisnikom 20. redne seje VK ŠOU v Ljubljani.
Sklep št. 1:
Volilna komisija potrjuje zapisnik 20. redne seje VK ŠOU v Ljubljani
Glasovanje:
Za: 5
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2
Pod to točko so člani Volilne komisije naredili načrt za mesec oktober in se dogovorili, da bo
naslednja seja, ki bo potekala v sredo 9.10 ob 9.00 uri na Kampusu namenjena odpiranje
kandidatur za Volilne odbore ter odpiranju kandidatur za nadomestne volitve, ki bodo

potekale na Pedagoški fakulteti 16.10.2019. Na sami seji bo Volilna komisija pripravila tudi
glasovnice za nadomestne volitve.
Sekundarno štetje volitev se bo izvajalo na naslednji seji, ki bo po samih volitvah torej 16.10.
ob 20.00 uri na Študentskem kampusu.
Ad 3
Volilna komisija se je dogovorila, da bo načrt dela za nadomestne volitve FKKT ter FF
oblikovala na naslednji seji, ko bo tudi objavila razpis za Volilne odbore.
Ad 4
Obravnavanje prispele pošte;
Pod točko razno je predsednica Volilne komisije člane opozorila na prošnjo, ki jo je prejela s
strani Filozofske fakultete o spremembi datuma volitev. Samo prošnjo je predala naprej
predsednici Razsodišča, saj Volilna komisija o datumu nadomestnih volitev nima pristojnosti
odločati.
Ad 5
Poročilo o delu na seji Študentskega zbora;
Predsednica je člane Volilne komisije obvestila o seji, ki bo potekala 3.10 na kateri se bo
poročalo tudi o delu Volilne komisije. Člani so poleg predsednice izrazili željo, da se v samo
poročilo vključi tudi težavo s katero se soočajo zaradi dopisa, ki je bil sprejet s strani
Univerze v Ljubljani za časa rednih volitev, zaradi katerega volilna komisija težko dobi
dovoljenje za izvedbo volitev na sami fakulteti.
Sklep št. 2:
Volilna komisija potrjuje se strinja z vsebino poročila o delu od meseca maja do vključno
avgusta, ki bo predstavljen Študentskemu zboru.
Glasovanje:
Za: 5
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6
-

Razno;
Pod točko razno ni bilo pripomb.

Predsednica je sejo zaključila ob 9.36
V Ljubljani, 30. 9. 2019
Predsednica VK ŠOU v Ljubljani
Nina Bjelica

