
ZAPISNIK 3. IZREDNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI, 
 

ki je potekala v ponedeljek, 12. 10. 2020 na Študentskem kampusu, Pivovarniška 6, v 
prostorih Volilne komisije  

 
Seja se je začela ob 21.00 
 
Navzoči: Nina Bjelica, Žan Plankar, Gala Čad, Neža Majerle, Barbara Kladnik, Matej Kolarič 
Opravičeno odsotni: / 
Neopravičeno odsotni: / 
Ostali prisotni: / 
 
Predlagan dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 32. redne seje Volilne komisije 
2. Obravnava pritožbe v zvezi s kršitvami Volilne kampanje na fakultetah 
3. Razno  
 
Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.  
 
Ad 1.  
 
-  
 
Potrditev zapisnika 32. redne seje VK; 
 
Predsednica je člane seznanila z zapisnikom 32. redne seje VK ŠOU v Ljubljani. 
 
Sklep št. 1:  
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani potrjuje zapisnik 32. redne seje VK ŠOU v Ljubljani.  
 
Glasovanje: 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 2.  

-  

Obravnava pritožbe na redne volitve prejete 11.10.2020;  
Volilna komisija je prejela 2 pritožbi.  
 
1. Pritožba s strani Vsefdvjevske liste, ki kandidira na volilni enoti Fakultete za družbene 
vede, ki navaja, da lista Zebre nimajo soglasja za uporabo simbola in imena.  
 



2. Pritožba s strani liste Zebre, ki kandidira na volilni enoti Fakulteta za družbene vede, ki 
navaja, da je Vsefdvjevska lista krši 5. člen Pravilnika o volilni kampanje, saj so delili hrano in 
pijačo. 
 
Volilna komisija bo kršitelje pozvala, da se o zadevi opredelijo in če so pritožbe utemeljene 
da kršitve tudi odpravijo. Če bodo kršitve večje in težje narave se bodo člani ponovno sestali.  
 
Sklep št. 2: 
Volilna komisija bo kršitelje pozvala, da se o zadevi opredelijo in če so pritožbe utemeljene 
da kršitve tudi odpravijo. Če bodo kršitve večje in težje narave se bodo člani ponovno sestali.  
 
Glasovanje: 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 3. 
 
-  
Razno; 
Pod to točko ni bilo pripomb.  
 
Predsednica je sejo zaključila ob 21.53. 
 
V Ljubljani, 12. 10. 2020 
 
 
             Predsednica VK ŠOU v Ljubljani 
                        Nina Bjelica    
            
 

 


