ZAPISNIK 30. REDNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI,
ki je potekala v ponedeljek, 14. 9. 2020 v sejni sobi na Študentskem kampusu,
Pivovarniška 6, v prostorih Volilne komisije
Seja se je začela ob 20.32
Navzoči: Nina Bjelica, Neža Majerle, Žan Plankar, Matej Kolarič
Opravičeno odsotni: Gala Čad
Neopravičeno odsotni: /
Ostali prisotni: /
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 29. redne seje VK ŠOU v Ljubljani
2. Organizacija rednih volitev 2020/2021
3. Navodila za delo Volilnih odborov
4. Razpis za Volilne odbore
5. Razpis za Volilne inšpektorje
6. Razno
Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.
Ad 1.
Potrditev zapisnika 29. redne seje VK ŠOU v Ljubljani;
Predsednica je člane seznanila z zapisnikom 29. redne seje VK ŠOU v Ljubljani.
Popravi 29. redno sejo
Sklep št. 1:
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani potrjuje zapisnik 29. redne seje VK ŠOU v Ljubljani.
Glasovanje:
Za: 4
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2.
Predsednica je naglas prebrala pomembne datume in časovnico dela Volilne komisije. Člani
VK so se zmenili, da se naslednjo sejo izvede 22.9.2020 ob 19.00 uri. Predsednica bo
zagotovila večji prostor ter vso potrebno dokumentacijo. Na naslednji seji bodo nujno
potrebne maske in seznam za popis javnosti, ki bo prisotna na naslednji seji VK.
Člani so se zmenili, da si bodo na naslednji seji razdelili fakultete ter fakultete čim prej
pozvali, da podajo svoje mnenje in svoje omejitve o izvedbi volitev na samih fakultetah. Člani
so si izmenjali par idej kako bi izvedli same volitve glede na trenutno epidemiološko sliko v

državi. Na naslednji seji bodo poskušali narediti vsaj okviren plan in objavili vsaj priporočila
za dan volitev. Ostale podrobnosti se bodo člani VK zmenili, ko bodo pridobili več informacij
od fakultet.
Zmenili so se, da se na naslednji seji zberejo 15 minut pred samim začetkom seje.
Ad 3.
Predsednica je člane pozvala, da podajo svoje komentarje in opombe za navodila za delo.
Člani so se strinjali, da navodila za delo Volilnih odborov vsebujejo vse potrebno za delo
Volilnih odborov.
Sklep št. 2:
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani potrjuje navodila za delo Volilnih odborov, ki bodo
uporabljena za redne volitve v ŠZ in UO ŠOVZ ŠOU v Ljubljani dne 14.10.2020.
Glasovanje:
Za: 4
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4.
Člani so se seznanili z razpisom za Volilne odbore in so se zmenili, da bodo sproti imenovali
člane na sejah tako kot bodo prihajale kandidature.
Sklep št. 3:
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani bo dne 14.9. objavila razpis za Volilne odbore.
Glasovanje:
Za: 4
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5.
Člani so se seznanili z razpisom za Volilne inšpektorje in so se zmenili, da bodo sproti
imenovali člane na sejah tako kot bodo prihajale kandidature. Za redne volitve potrebujejo
maksimalno 10 Volilnih inšpektorjev.
Sklep št. 4:
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani bo dne 14.9. objavila razpis za Volilne inšpektorje.
Glasovanje:
Za: 4
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.
Razno;
Pod točko razno ni bilo pripomb.
Predsednica je sejo zaključila ob 20.47
V Ljubljani, 14. 9. 2020
Predsednica VK ŠOU v Ljubljani
Nina Bjelica

