
ZAPISNIK 4. REDNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI, 
 

ki je potekala v ponedeljek, 3. 10. 2018 v sejni sobi na Študentskem 
kampusu, Pivovarniška 6, v prostorih Volilne komisije 

 
 
Seja se je začela ob 8.05 
 
Navzoči: Nina Bjelica, Gala Selakovič, Neža Majerle, Žan Plankar, Matej Kolarič, 
Špela Šuštarič 
Opravičeno odsotni:/ 
Neopravičeno odsotni: / 
Ostali prisotni: / 
 
Predlagan dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje VK ŠOU v Ljubljani 
2. Odpiranje kandidatur VO in VI 
3. Razno   
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet.  
 
 
Ad 1 
 
- 
Potrditev zapisnika 3. redne seje VK ŠOU v Ljubljani; 
 
Predsednica je člane seznanila z zapisnikom 3. redne seje VK ŠOU v Ljubljani. 
 
Sklep št. 1a:  
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani potrjuje zapisnik 3. redne seje VK ŠOU v Ljubljani. 
 
Glasovanje: 
 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 2 
 
- 
Odpiranje kandidatur Volilnih odborov in Volilnih inšpektorjev; 
 
Pod to točko so člani Volilne komisije odpirali kandidature za volilne odbore in volilne 
inšpektorje. Volilna komisija je skupno prejela 76 kandidatur za volilne odbore in 6 
kandidatur za volilne inšpektorje.  



 
Od vseh prispelih kandidatur je 73 kandidatur za volilne odbore vsebovalo vse 
potrebne sestavine, zato je predsednica predlagala, da se jih potrdi kot popolne. 
 
Sklep št. 2.1: 
Volilna komisija potrjuje, da je 73 kandidatur za volilne odbore popolnih. 
 
Glasovanje: 
 
Za: 4 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
34 prispelim kandidaturam za volilne odbore je manjkalo potrdilo o statusu študenta, 
zato je predsednica predlagala, da se jih skladno z določbami 44/II Volilnega 
pravilnika in sklepom Volilne komisije z dne 21. 9. 2016 pozove na dopolnitev, kar 
morajo storiti do 6. 10. 2016. 
 
Sklep št. 2.2: 
Volilna komisija ugotavlja, da je 34 kandidatur za volilne odbore nepopolnih in se jih 
pozove na dopolnitev. 
 
Glasovanje: 
 
Za: 4 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Volilna komisija je prejela kandidaturo za volilni odbor Katje Köveš, ki je oddala svojo 
kandidaturo pravočasno, vendar je vpisana na fakulteto, ki ni članica Univerze v 
Ljubljani in iz tega razloga ne izpolnjuje pogojev za veljavno kandidaturo za volilni 
odbor. 
 
Sklep št. 2.3: 
Volilna komisija zavrže kandidaturo Katje Köveš, ker ne izpolnjuje formalnih pogojev 
za kandidaturo za volilni odbor. 
 
Glasovanje: 
 
Za: 4 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
 



Sklep je bil soglasno sprejet. 
Od vseh prispelih kandidatur so 5 kandidature za volilne inšpektorje vsebovale vse 
potrebne sestavine, zato je predsednica predlagala, da se jih potrdi kot popolne. 
 
Sklep št. 2.4: 
Volilna komisija potrjuje, da so 5 kandidatur za volile inšpektorje popolne. 
 
Glasovanje: 
 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
1 prispeli kandidaturi za volilne inšpektorje je manjkalo potrdilo o statusu študenta, 
zato je predsednica predlagala, da se jo skladno z določbami 44/II Volilnega 
pravilnika in sklepom Volilne komisije z dne 21. 9. 2018 pozove na dopolnitev, kar 
morajo storiti do 6. 10. 2018. 
 
Sklep št. 2.5: 
Volilna komisija ugotavlja, da  je 1 kandidatura za volilne inšpektorje nepopolna  in 
se jo pozove na dopolnitev. 
 
Glasovanje: 
 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Volilna komisija na koncu ugotavlja, da je število prejetih kandidatur za volilne 
odbore neustrezno. Za nemoten potek izvedbe volitev je potrebno zagotoviti večje 
število kandidatov. Za nastalo situacijo predsednica predlaga, da se objavi ponovni 
razpis za mesta članov volilnih odborov, s katerim se bo zagotovilo zadostno število 
članov volilnih odborov in s tem ustrezno izvedbo volitev. 
 
Sklep št. 2.6: 
Volilna komisija potrjuje objavo ponovnega razpisa za mesta članov volilnih odborov. 
 
Glasovanje: 
 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 



 
 
Ad 3 
 
- 
 
Razno; 
 
Pod točko razno ni bilo nobenih pripomb. 
 
 
Predsednica je sejo zaključila ob 10.18 
 
V Ljubljani, 3. 10. 2018 
 
 
 
 
Zapisal:               Predsednica Volilne komisije ŠOU v Ljubljani, 
Nina Bjelica                          Nina Bjelica   
            
  


