
ZAPISNIK 25. REDNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI, 
 

ki je potekala v sredo, 20. 11. 2019 v sejni sobi na Študentskem kampusu, 
Pivovarniška 6, v prostorih Volilne komisije 

 
 
Seja se je začela ob 11.02 
 
Navzoči: Nina Bjelica, Neža Majerle, Žan Plankar, Gala Selakovič, Matej Kolarič  
Opravičeno odsotni: / 
Neopravičeno odsotni: / 
Ostali prisotni: / 
 
Predlagan dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 24. redne seje VK ŠOU v Ljubljani  
2. Odpiranje kandidatur za nadomestne volitve 10. in 11. december (Fakulteta za družbene 
vede, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta)  
3. Imenovanje in razglas Volilnih odborov za nadomestne volitve  
4. Načrt in organizacija članov Volilne komisije za izvedbo nadomestnih volitev  
5. Razno 
Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.  
 
Ad 1.  
-  
Potrditev zapisnika 24. redne seje VK ŠOU v Ljubljani; 
 
Predsednica je člane seznanila z zapisnikom 24. redne seje VK ŠOU v Ljubljani. 
 
Sklep št. 1:  
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani potrjuje zapisnik 24. redne seje VK ŠOU v Ljubljani.  
 
Glasovanje: 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 2.  
-  
Odpiranje kandidatur za nadomestne volitve 10. in 11. december (Fakulteta za družbene 
vede, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta); 
 
Predsednica je člane Volilne komisije seznanila s prejetimi kandidaturami za nadomestne 
volitve v ŠZ in UO ŠOVZ. Prejeti sta bili dve kuverti kandidatur.  
 

1. Rok Dolenc 
Volilna enota: Fakulteta za družbene vede 
Samostojna kandidatura 
Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem 
zboru ŠOU v Ljubljani 



 
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura pravočasna in da vsebuje vse potrebne 
sestavine. 
 
Sklep št. 2.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura Rok Dolenc pravočasna in popolna. 
 
Glasovanje: 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

2. Žiga Dobravc 
Volilna enota: Filozofska fakulteta 
Kandidatura na listi: Združena lista študentskih društev 
Kandidira za predstavnika za interesno področje sociologije. 
 
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura pravočasna in da vsebuje vse potrebne 
sestavine. 
 
Sklep št. 3.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura Žiga Dobravca pravočasna in popolna. 
 
Glasovanje: 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

3. Eva Bartol 
Volilna enota: Filozofska fakulteta 
Kandidatura na listi: Združena lista študentskih društev 
Kandidira za predstavnika za interesno področje umetnostne zgodovine. 
 
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura pravočasna in da vsebuje vse potrebne 
sestavine. 
 
Sklep št. 4.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura Eve Bartol pravočasna in popolna. 
 
Glasovanje: 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

4. Nives Hull 
Volilna enota: Filozofska fakulteta 



Kandidatura na listi: Združena lista študentskih društev 
Kandidira za predstavnika za interesno področje germanistike. 
 
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura pravočasna in da vsebuje vse potrebne 
sestavine. 
 
Sklep št. 5.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura Nives Hull pravočasna in popolna. 
 
Glasovanje: 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

5. Tim Gregorič 
Volilna enota: Filozofska fakulteta 
Kandidatura na listi: Združena lista študentskih društev 
Kandidira za predstavnika za interesno področje geografije. 
 
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura pravočasna in da vsebuje vse potrebne 
sestavine. 
 
Sklep št. 6.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura Tima Gregoriča pravočasna in popolna. 
 
Glasovanje: 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

6. Matic Kristan 
Volilna enota: Filozofska fakulteta 
Kandidatura na listi: Združena lista študentskih društev 
Kandidira za predstavnika za interesno področje klasične filologije. 
 
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura pravočasna in da vsebuje vse potrebne 
sestavine. 
 
Sklep št. 7.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura Matica Kristana pravočasna in popolna. 
 
Glasovanje: 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 



7. Lea Mioč 
Volilna enota: Filozofska fakulteta 
Kandidatura na listi: Združena lista študentskih društev 
Kandidira za predstavnika za interesno področje prevajalstva. 
 
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura pravočasna in da vsebuje vse potrebne 
sestavine. 
 
Sklep št. 8.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura Lea Mioč pravočasna in popolna. 
 
Glasovanje: 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

8. Sara Pavlović 
Volilna enota: Filozofska fakulteta 
Kandidatura na listi: Združena lista študentskih društev 
Kandidira za predstavnika za interesno področje psihologije. 
 
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura pravočasna in da vsebuje vse potrebne 
sestavine. 
 
Sklep št. 9.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura Sare Pavlovič pravočasna in popolna. 
 
Glasovanje: 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

9. Nika Mrak 
Volilna enota: Filozofska fakulteta 
Kandidatura na listi: Združena lista študentskih društev 
Kandidira za predstavnika za interesno področje romanistike. 
 
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura pravočasna in da vsebuje vse potrebne 
sestavine. 
 
Sklep št. 10.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura Nika Mrak pravočasna in popolna. 
 
Glasovanje: 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 



Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

10. Ina Poteko 
Volilna enota: Filozofska fakulteta 
Kandidatura na listi: Združena lista študentskih društev 
Kandidira za predstavnika za interesno področje slovenistike. 
 
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura pravočasna in da vsebuje vse potrebne 
sestavine. 
 
Sklep št. 11.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura Ine Poteko pravočasna in popolna. 
 
Glasovanje: 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

11. Erik Sever 
Volilna enota: Filozofska fakulteta 
Kandidatura na listi: Združena lista študentskih društev 
Kandidira za predstavnika za interesno področje zgodovine. 
 
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura pravočasna in da vsebuje vse potrebne 
sestavine. 
 
Sklep št. 12.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura Erika Severa pravočasna in popolna. 
 
Glasovanje: 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 3.  
-  
Imenovanje in razglas Volilnih odborov za nadomestne volitve; 
 
Člani so se pod to točko seznanili s kandidati za volilne odbore za nadomestne volitve. 
Oddane je bilo šest popolnih kandidatur. 
Imenovanih je bilo šest članov v Volilne odbore in sicer prve prijete kandidature:  
 

1. Medina Čehić  
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za upravo) popolna.  

2. Tina Oblak  
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za upravo) popolna. 

3. Žan Ciglar 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za upravo) popolna. 



4. Marko Vidmar 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za upravo) popolna. 

5. Primož Božjak 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Zdravstvena fakulteta) popolna.  

6. Mark Kern 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za upravo) popolna. 

7. Anja Struna 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Ekonomska fakulteta) popolna. 

8. Polona Azarov  
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Ekonomska fakulteta) popolna.  

9. Lovro Ulaga 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Ekonomska fakulteta) popolna. 

10. Katja Kunstek 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Ekonomska fakulteta) popolna. 

11. Žiga Štular 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za upravo) popolna. 

12. Laura Markuš 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Ekonomska fakulteta) popolna. 
 
Člani so se dogovorili, da bodo imenovali člane Volilnega odbora naključno, kakor so se 
odpirale glasovnice in po zahtevnosti volitev. Najprej se imenuje za Fakulteto za strojništvo, 
potem je bil predlog, da nadaljujemo z Fakulteto za pomorstvo in promet, zaradi zahtevnosti 
volitev in še Fakulteto za matematiko in fiziko na koncu pa imenujemo še člane za Višjo šolo 
za risanje in slikanje, saj je predvideno da bodo tam volitve potekale po prilagojenem času, 
zaradi prošnje fakultete.  
  
Sklep št. 13.:  
 
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani ugotavlja, da so vse kandidature oddane pravilno, zato se 
strinja s imenovanjem Medine Čehić, Tine Oblak in Žana Ciglarja za člane Volilnega odbora 
na Fakulteti za strojništvo; s imenovanjem Markota Vidmarja, Marka Kerna in Primoža 
Božjaka za člane Volilnega odbora na Fakulteto za pomorstvo in promet; s imenovanjem Anje 
struna, Polone Azarov in Lovrota Ulage za člane Volilnega odbora na Fakulteto za 
matematiko in fiziko; s imenovanjem Katje Kunstek, Žiga Štular in Laura Markuš, za člane 
Volilnega odbora na Višjo šolo za risanje in slikanje.  
 

Glasovanje: 
Za: 5 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 6.  
-  
Razno; 
Pod točko razno ni bilo pripomb.  
 
Člani Volilne komisije so se zmenila kako si bodo razdelili delo in z pripravami nadaljevali na 
naslednji seji.  
 



Za pravilno in popolno izvedbo med volitvami so si člani razdelili fakultete med sabo. Tako 
bosta Matej Kolarič in Neža Majerle poskrbela za izvedbo volitev na Fakulteti za strojništvo, 
Nina Bjelica na Fakulteti za pomorstvo in promet, Gala Selakovič na Fakulteti za matematiko 
in fiziko ter Žan Plankar na Višji šoli za risanje in slikanje.  
 
 
Predsednica je sejo zaključila ob 11.29 
 
V Ljubljani, 11. 11. 2019 
 
 
       Predsednica VK ŠOU v Ljubljani 
                  Nina Bjelica  
            
  

 


