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ZAPISNIK 3. REDNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI, 
 

ki je potekala v torek, 25. 9. 2018 v čitalnici na Študentskem kampusu, Pivovarniška 6, 

1000 Ljubljana 

 

Seja se je začela ob 9.05 

 

Navzoči: Nina Bjelica, Gala Selakovič, Neža Majerle, Matej Kolarič, Špela Šuštarič 
Opravičeno odsotni: Žan Plankar 

Neopravičeno odsotni: / 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje VK ŠOU v Ljubljani 

2. Odpiranje kandidatur za redne volitve 16. in 17. oktobra 2018 

3. Dislocirane enote 

4. Razno   
 

Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.  
 

Ad 1a.  
 

-  
 

Potrditev zapisnika 2. redne seje VK ŠOU v Ljubljani; 
 

Predsednica je člane seznanila z zapisnikom 2. redne in seje VK ŠOU v Ljubljani. 
 

Sklep št. 1a:  

Volilna komisija ŠOU v Ljubljani potrjuje zapisnik 2. redne seje Volilne komisije.  

Glasovanje: 
 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 2a.  
-  

Odpiranje kandidatur za redne volitve 16. in 17. oktobra 2018; 
 

Predsednica je člane Volilne komisije seznanila s prejetimi kandidaturami za redne volitve 16. in 17. 

oktobra 2018. Vseh prejetih kandidatur je 40. Člani Volilne komisije so najprej ugotavljali, ali so 

kandidature pravočasne in sklenili, da je bilo vseh 40 kandidatur pravočasnih. Nato so presojali, ali so 
popolne oziroma ali je treba katere pozvati na dopolnitev ali pa zavreči zaradi hujših pomanjkljivosti. 
 

1. Ervin Rems 
Fakulteta: FKKT 

Lista: Lilasti 
Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU. 

Sklep št. 1.:  
Volilna komisija je sklenila , da je kandidatura popolna. 



2 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

2.  Nina Kuzmič   
Fakulteta: FKKT 

Lista: Lilasti 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 2.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

3.    David Ciriković 

Fakulteta: FKKT 

Lista: Lilasti 

Kandidira za predstavnika interesnega mednarodnega sodelovanja. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija 

Sklep št. 3.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

4.Klemen Zupančič 

Volilna enota: FKKT 

Lista: Lilasti 

Kandidira za predstavnika za interesno področje športa in turizma 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija 

Sklep št. 4.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

5. Lucija Belingar 
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Volilna enota:  

Lista:  
Kandidira za predstavnika za interesno področje izobraževanja. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija 
Sklep št. 5.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

6. Jana Krušič    

Volilna enota: FKKT 

Lista: Lilasti 

Kandidira za predstavnika za interesno področje kulture in založništva. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija 

Sklep št. 6.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

7.  Teja Antončič 

Volilna enota: FKKT 
Lista: Čudovita 

Kandidira za predstavnika za interesno področje mednarodnega sodelovanja. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 7.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

8.    Klemen Plahuta 

Volilna enota: FKKT 

Lista: Čudovita 

Kandidira za predstavnika interesnega področje športa in turizma. 

Sklep št. 8.:  
Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura popolna.  

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 
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Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

9.   Sara Ugrin 

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 9.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

10.    Anja Zidar 

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnika za interesno področje anglistike in amerikanistike. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 10.:  

Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

11.   Timotej Pavlin  

Volilna enota: FF 
Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnika za interesno področje arheologije. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 11.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

12.   Mandelj Matevž  

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnika bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 12.:  

Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 



5 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

13. Erazem Štancar 

Volilna enota: FF 
Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnika interesnega področja azijskih študijev. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 13.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

14.  Monika Marušič   

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnika interesnega področje muzikologije.  

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 14.:  

Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

15. Pika Kristan 

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnika interesnega področja etnologije in kulturne antropologije. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 15.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

16.    Nejc Kralj 

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnika za interesno področje filozofije  

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
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predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 16.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

17.   Domen Iljaš 

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev  
Kandidira za predstavnika za interesno področje klasične filologije.  

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 17.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

18.   Zala Blazina 

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev  

Kandidira za predstavnika za interesno področje pedagogike in andragogike.  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 18.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

19.   Jaka Šoster 

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev  

Kandidira za predstavnika za interesno področje primerjalne književnosti in literarne teorije 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 19.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 
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Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
20.   Peter Černe 

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev  
Kandidira za predstavnika za interesno področje primerjalnega in splošnega jezikoslovja 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 20.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 

21.   Rebeka Kovačec 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev  
Kandidira za predstavnika za interesno področje  psihologije 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 21.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 

22.  Blaž Šoba 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev  

Kandidira za predstavnika za interesno področje slovenistika 

Sklep št. 22.:  

Volilna komisija je sklenila , da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 

23.  Beti Uršič  

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev  

Kandidira za predstavnika za interesno področje slavistika 

Sklep št. 23.:  

Volilna komisija je sklenila , da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 
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Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 

24. Laura Levec  
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev  
Kandidira za predstavnika za interesno področje sociologije  

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 24.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 

25.  Neža Lukančič 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev  

Kandidira za predstavnika za interesno področje umetnostne zgodovine 

Sklep št. 25.:  

Volilna komisija je sklenila , da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 
 

26.  Sara Šifrar Krajnik 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev  
Kandidira za predstavnika za interesno področje zgodovine. 

Sklep št. 26.:  

Volilna komisija je sklenila , da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 

27. Sarah Tkalec 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev  

Kandidira za Predstavnik visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 
Ljubljani 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 27.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
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Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.. 

. 
 

28. Tine Hren 

Volilna enota: FGG 

Lista: Posameznik 

Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture in založništva. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil programa ter potrdila o vpisu, vendar je priložil 
obrazloženo izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker je program sestavina kandidature, za katero 

se na podlagi 44/I člena Volilnega pravilnika ne poziva k dopolnitvi, je predsednica predlagala, da se 
ta kandidatura zavrne. 
 

Obrazložitev: 
Pomanjkanje programa pri vložitvi skupinske kandidature je razlog za zavrnitev kandidature kot 

nepopolne v skladu s 1. odstavkom 44. člena Volilnega pravilnika. 
 

Volilni pravilnik pomanjkanja programa pri vložitvi skupinske kandidature  v 1. odstavku 44. člena sicer 

ne navaja kot razlog, zaradi katerega Volilna komisija kandidaturo zavrne kot nepopolno, prav tako pa 

slednji tudi ni naštet med formalnimi nepravilnostmi, ki jih je mogoče odpraviti s pozivom k dopolnitvi, 
kot sledi iz 2. odstavka 44. člena Volilnega pravilnika.  
 

Ne glede na to, je jasno, da je pomanjkanje programa, s katerim skupina nastopa na volitvah, takšna 
pomanjkljivost, da se kandidatura zavrne kot nepopolna v skladu s 1. odstavkom 44. člena Volilnega 

pravilnika. To namreč izhaja iz dejstva, da je pomanjkanje programa pri vložitvi kandidature 
posameznika, v 1. odstavku 44. člena, jasno opredeljen kot razlog za zavrnitev kandidature kot 

nepopolne.  
 

“40. člen (vlaganje kandidatur) 

1) Kandidaturo lahko vloži posameznik ali v imenu oseb, ki se povežejo v listo kandidatov, njihov 

predstavnik (v nadaljevanju: predstavnik liste kandidatov).  
 

2) Posamezniki in vse osebe, ki se povežejo v listo kandidatov, morajo izpolnjevati pogoje iz 15. in 16. 

člena tega pravilnika.  
 

3) Posameznik vloži kandidaturo na predpisanem obrazcu, ki ga predsednik Razsodišča objavi skupaj z 

razpisom volitev in v njem navede:  
- volilno enoto v kateri kandidira;  

-  eno (1) mesto ali področje na katerem kandidira, kot to izhaja iz razpisa volitev;  
-  osebne podatke kandidata (ime, priimek, rojstni datum in kraj rojstva, naslov stalnega in 

morebitnega začasnega prebivališča, kontaktno številko v kolikor jo kandidat uporablja, elektronski 
naslov v kolikor ga kandidat uporablja, letnik in smer študija);  

-  program, s katerim nastopa na volitvah za področje, za katerega kandidira;  

-  lastnoročni podpis kandidata.  
…” 

 

“44. člen (nepopolne kandidature)  
 

1) Kandidature, v katerih niso navedeni podatki iz prve, druge ali četrte alineje tretjega odstavka 40. 

člena ali prvo, drugo ali peto alinejo šestega odstavka 40. člena tega pravilnika, Volilna komisija kot 
nepopolne zavrne. 

2) Osebe, ki v kandidaturi niso navedle podatkov iz tretje alineje tretjega odstavka ali tretje, četrte ali 
šeste alineje šestega odstavka ali niso priložile potrdila iz četrtega odstavka 40. člena tega pravilnika, 

Volilna komisija pozove k dopolnitvi kandidature v skladu z določbami tega pravilnika, v kolikor je 

formalne nepravilnosti mogoče odpraviti. 
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…” 

 

Z analogijo intra legem je torej mogoče povsem smiselno zapolniti prej omenjeno pravno 

praznino,  pri čemer je takšna rešitev tudi edina logična. V nasprotnem primeru bi namreč prišlo do 

različnega vrednotenja enake napake oziroma pomanjkljivosti pri kandidaturah posameznikov in 
kandidaturah skupin, kar pa bi bilo popolnoma neupravičeno. 
 

Iz zgoraj opisanih razlogov Volilna komisija zaključuje, da je pomanjkanje programa pri vložitvi 
skupinske kandidature razlog za zavrnitev kandidature kot nepopolne v skladu s 1. odstavkom 44. 

člena Volilnega pravilnika. 
Sklep št. 28.:  

Volilna komisija bo kandidaturo zavrgla na podlagi 40. Člena Volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

29. Jan Opara 

Volilna enota: FS 

Lista: Strojnik.si 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU. 

Sklep št. 29.:  
Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura popolna 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

30. Matic Mlinarič 
Volilna enota: FS 

Lista: Strojnik.si 
Kandidira za predstavnika področje kulture in založništva 

Sklep št. 30.:  
Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura popolna 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

31. Matej Dimovski 
Volilna enota: FS 

Lista: Strojnik.si 

Kandidira za predstavnika izobraževanja. 
Sklep št. 31.:  

Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura popolna 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

32. Mitja Kuštra 
Volilna enota: FS 

Lista: Strojnik.si 

Kandidira za predstavnika mednarodnega sodelovanja. 



11 

Sklep št. 32.:  

Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura popolna 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

33. Peter Požar Kranjc 
Volilna enota: FS 

Lista: Strojnik.si 
Kandidira za predstavnika športa in turizma 

Sklep št. 33.:  
Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura popolna 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

 

34. David Berdajs  

Volilna enota: FS 

Lista: Strojnik.si 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU. 
Sklep št. 34.:  

Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura popolna 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

35. Martina Podgoršek  

Volilna enota: BF 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 35.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

36. Urška Didovič 

Volilna enota: BF 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU. 
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Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 36.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

37. Kristjan Krmc 
Volilna enota: BF 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika interesnega področja agronomije. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 37.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

38. Urška Ašič 

Volilna enota: BF 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mikrobiologije.  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 38.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 

pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

39. Tjaša Pečnik 

Volilna enota: BF 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika interesnega področja krajinske arhitekture. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 39.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 
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Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

40.Zala Sel 
Volilna enota: BF 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika interesnega področja živilstva in prehrane. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 40.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

41. Martin Omovšek 

Volilna enota: BF 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika interesnega področja lesarstva. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 41.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

42. Andreja Beci 

Volilna enota: BF 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika interesnega področja zootehnika. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 42.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

43. Ariana Godecelj 
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Volilna enota: BF 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika interesnega področja biologije. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 43.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

44. Pia Nadia Kopitar Čander  
Volilna enota: BF 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika interesnega predstavnika gozdarstva. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 44.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

45. Klara Jurečič 
Volilna enota: BF 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika interesnega področja biotehnologije. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 45.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

46. Tjaša Potočnik 

Volilna enota: FFA 

Lista:Drug Dealer 

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
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Sklep št. 46.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

47. Robert Šebenik 
Volilna enota: FFA 

Lista:Drug Dealer 
Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 47.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

48. Ana Kotevska 
Volilna enota: FFA 

Lista:Drug Dealer 
Kandidira za predstavnika interesnega področja športa in turizma. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 48.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

49. Dejan Temov 

Volilna enota: FFA 

Lista:Drug Dealer 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 49.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

50. Nina Turk 

Volilna enota: FFA 

Lista:Drug Dealer 
Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture in založništva. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 50.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

51. Nina Ravbar 
Volilna enota: FFA 

Lista: Drug Dealer 
Kandidira za predstavnika interesnega področje mednarodnega sodelovanja 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 51.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

52. Domen Žalac 

Volilna enota: FDV 

Lista: Ljubitelji družboslovnih strok 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 52.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

53. Vid Jančič 

Volilna enota: FDV 

Lista: Ljubitelji družboslovnih strok 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 53.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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54. Rok Čigon 

Volilna enota: FDV 

Lista: Ljubitelji družboslovnih strok 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 54.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

55. Matjaž Razdrih 
Volilna enota: FDV 

Lista: Ljubitelji družboslovnih strok 

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 55.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

56. Rene Koradin 
Volilna enota: FDV 

Lista: Ljubitelji družboslovnih strok 

Kandidira za predstavnika interesnega področja športa in turizma. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 56.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
57. Anamarija Koželnik 

Volilna enota: FDV 

Lista: Ljubitelji družboslovnih strok 

Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture in založništva. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil telefonske številke. Ker gre za pomanjkljivost iz 
44/II člena Volilnega pravilnika je predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega 

pravilnika pozove k dopolnitvi kandidature tako, da priloži telefonsko številko, ki ga bo določila 
Komisija. 

Sklep št. 57.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

58.  Helena Šijanec   

Volilna enota: TEOF 

Lista: Kul Teolog 
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Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 

Ljubljani. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil telefonske številke. Ker gre za pomanjkljivost iz 

44/II člena Volilnega pravilnika je predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega 
pravilnika pozove k dopolnitvi kandidature tako, da priloži telefonsko številko, ki ga bo določila 

Komisija. 

Sklep št. 58.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

59.  Sara Brozovič  

Volilna enota: TEOF 

Lista: Kul Teolog 

Kandidira za predstavnika interesnega področja športa , turizma in mednarodnega sodelovanja. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil telefonske številke. Ker gre za pomanjkljivost iz 
44/II člena Volilnega pravilnika je predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega 

pravilnika pozove k dopolnitvi kandidature tako, da priloži telefonsko številko, ki ga bo določila 
Komisija. 

Sklep št. 59.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

60. Nina Kestnar 
Volilna enota: teof 

Lista: Kul Teolog 

Kandidira za predstavnika za interesno področje kulture, izobraževanja in založništva. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 60.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

61.    Katja Erjavec 

Volilna enota: FSD 

Lista: Posameznik 

Kandidira za predstavnika za interesno področje šport, turizem in mednarodno sodelovanje. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil telefonske številke. Ker gre za pomanjkljivost iz 

44/II člena Volilnega pravilnika je predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega 
pravilnika pozove k dopolnitvi kandidature tako, da priloži telefonsko številko, ki ga bo določila 

Komisija. 
Sklep št. 61.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

62. Lucija Tacer 

Volilna enota: PF 

Lista: Posameznik 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 

Ljubljani. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil programa ter potrdila o vpisu, vendar je priložil 

obrazloženo izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker je program sestavina kandidature, za katero 

se na podlagi 44/I člena Volilnega pravilnika ne poziva k dopolnitvi, je predsednica predlagala, da se 
ta kandidatura zavrne. 
 

Obrazložitev: 
Pomanjkanje programa pri vložitvi skupinske kandidature je razlog za zavrnitev kandidature kot 

nepopolne v skladu s 1. odstavkom 44. člena Volilnega pravilnika. 
 

Volilni pravilnik pomanjkanja programa pri vložitvi skupinske kandidature  v 1. odstavku 44. člena sicer 

ne navaja kot razlog, zaradi katerega Volilna komisija kandidaturo zavrne kot nepopolno, prav tako pa 
slednji tudi ni naštet med formalnimi nepravilnostmi, ki jih je mogoče odpraviti s pozivom k dopolnitvi, 

kot sledi iz 2. odstavka 44. člena Volilnega pravilnika.  
 

Ne glede na to, je jasno, da je pomanjkanje programa, s katerim skupina nastopa na volitvah, takšna 

pomanjkljivost, da se kandidatura zavrne kot nepopolna v skladu s 1. odstavkom 44. člena Volilnega 
pravilnika. To namreč izhaja iz dejstva, da je pomanjkanje programa pri vložitvi kandidature 

posameznika, v 1. odstavku 44. člena, jasno opredeljen kot razlog za zavrnitev kandidature kot 

nepopolne.  
 

“40. člen (vlaganje kandidatur) 

1) Kandidaturo lahko vloži posameznik ali v imenu oseb, ki se povežejo v listo kandidatov, njihov 
predstavnik (v nadaljevanju: predstavnik liste kandidatov).  
 

2) Posamezniki in vse osebe, ki se povežejo v listo kandidatov, morajo izpolnjevati pogoje iz 15. in 16. 
člena tega pravilnika.  
 

3) Posameznik vloži kandidaturo na predpisanem obrazcu, ki ga predsednik Razsodišča objavi skupaj z 
razpisom volitev in v njem navede:  

- volilno enoto v kateri kandidira;  
-  eno (1) mesto ali področje na katerem kandidira, kot to izhaja iz razpisa volitev;  

-  osebne podatke kandidata (ime, priimek, rojstni datum in kraj rojstva, naslov stalnega in 

morebitnega začasnega prebivališča, kontaktno številko v kolikor jo kandidat uporablja, elektronski 
naslov v kolikor ga kandidat uporablja, letnik in smer študija);  

-  program, s katerim nastopa na volitvah za področje, za katerega kandidira;  
-  lastnoročni podpis kandidata.  

…” 

 

“44. člen (nepopolne kandidature)  
 

1) Kandidature, v katerih niso navedeni podatki iz prve, druge ali četrte alineje tretjega odstavka 40. 
člena ali prvo, drugo ali peto alinejo šestega odstavka 40. člena tega pravilnika, Volilna komisija kot 

nepopolne zavrne. 
2) Osebe, ki v kandidaturi niso navedle podatkov iz tretje alineje tretjega odstavka ali tretje, četrte ali 

šeste alineje šestega odstavka ali niso priložile potrdila iz četrtega odstavka 40. člena tega pravilnika, 

Volilna komisija pozove k dopolnitvi kandidature v skladu z določbami tega pravilnika, v kolikor je 
formalne nepravilnosti mogoče odpraviti. 

…” 

 

Z analogijo intra legem je torej mogoče povsem smiselno zapolniti prej omenjeno pravno 

praznino,  pri čemer je takšna rešitev tudi edina logična. V nasprotnem primeru bi namreč prišlo do 
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različnega vrednotenja enake napake oziroma pomanjkljivosti pri kandidaturah posameznikov in 

kandidaturah skupin, kar pa bi bilo popolnoma neupravičeno. 
 

Iz zgoraj opisanih razlogov Volilna komisija zaključuje, da je pomanjkanje programa pri vložitvi 

skupinske kandidature razlog za zavrnitev kandidature kot nepopolne v skladu s 1. odstavkom 44. 
člena Volilnega pravilnika. 

Sklep št. 62.:  
Volilna komisija bo kandidaturo zavrgla na podlagi 40. Člena Volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

63.    Kristjan Žunič 
Volilna enota: MF 

Lista:Obrazi MF 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 

Ljubljani. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 63.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

64.    Nina Kobal 
Volilna enota: MF 

Lista:Obrazi MF 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 
Ljubljani. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 64.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

65.    Kristina Hrovat 

Volilna enota: MF 

Lista:Obrazi MF 

Kandidira za predstavnika interesnega področje izobraževanja. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 65.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II 
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Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

66.    Irena Deželak 
Volilna enota: MF 

Lista:Obrazi MF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 66.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

67. Matic Povh 

Volilna enota: MF 

Lista:Obrazi MF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja šport in turizem 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 67.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

68.    Anamarija Skrt 
Volilna enota: MF 

Lista: Obrazi MF 

Kandidira za predstavnika za interesno področje kulture in založništva. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 68.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

69.    Polona Azarov 

Volilna enota: EF 

Lista: Alpha 

Kandidira za predstavnika za interesno področje športa in turizma. 
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Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 69.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

 

70.   Jure Reven 

Volilna enota: EF  

Lista: Alpha 

Kandidira za predstavnika za interesno področje mednarodnega sodelovanja 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 70.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

71.    Teja Cajnko 

Volilna enota: FU 

Samostojna kandidatura 

Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture, izobraževanja in založništvo. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 71.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

72. Luka Kopinšek 

Volilna enota: ZF 

Lista: Pacienti 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 
Ljubljani.  

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 72.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

73. Tilen Beloševič 

Volilna enota: ZF 

Lista: Pacienti 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 

Ljubljani.  
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Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 73.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
74. Gregor Jerebic 

Volilna enota: ZF 

Lista: Pacienti 

Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture in založništva 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 74.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

75. Samanta Rituper 

Volilna enota: ZF 

Lista: Pacienti 

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 75.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

76. Špela Haunšek 

Volilna enota: ZF 

Lista: Pacienti 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodno sodelovanje 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 76.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

77. Valentina Syla    
Volilna enota: ZF 

Lista: Pacienti 
Kandidira za predstavnika za interesno področje šport in turizem 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
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Sklep št. 77.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

78. Matevž Robič 

Volilna enota: FRI 

Lista: FRI Connect 
Kandidira za predstavnika za interesno področje športa in turizma. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 78.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

79. Živa Škof 
Volilna enota: FRI 

Lista: FRI Connect 
Kandidira za predstavnika za interesno področje kultura in založništvo. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 79.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

80.  Katja Didovič   

Volilna enota: FA 

Lista: Linija 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 
Ljubljani. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 80.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 

Za: 5 



25 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

81.    Iva Suhodolnik Gregorin 

Volilna enota: FA 

Lista: Linija 

Kandidira za predstavnika interesnega področja šport, turizem in mednarodno sodelovanje. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 81.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

82.    Rok Kuzman 

Volilna enota: FA 

Lista: Linija 

Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture, izobraževanja in založništvo. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 82.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

83.  Katja Ponikvar 
Volilna enota: FŠ 

Lista: Sem DIF 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 
Ljubljani. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 83.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

84.    Gašper Kovač 

Volilna enota: FŠ 

Lista: Sem DIF 

Kandidira za predstavnika za interesno področje kulture, založništva in izobraževanja 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
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predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 84.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

85. Jakob Raišp 

Volilna enota: FŠ 

Lista: Sem DIF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja šport, turizem in mednarodno sodelovanje 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 85.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

86.    Blaž Vilar 

Volilna enota: FE 

Lista: Elektrina 

Kandidira za predstavnika intersnega področja šport in turizem. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 86.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

87.    Tilen Savnika 

Volilna enota: FE 

Lista: Elektrina 

Kandidira za predstavnika visokošolskega interesnega področja mednarodnega sodelovanja 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 87.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

88.    Maja Tušar 

Volilna enota: PEF 

Lista: Najboljši pedagogi 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 
Ljubljani 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 88.:  
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Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

89.    Klemen Šparemblek 

Volilna enota: PEF 

Lista: Najboljši pedagogi 
Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodno sodelovanje. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 89.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

90.    Tadeja Donša 

Volilna enota: PEF 

Lista: Najboljši pedagogi 

Kandidira za predstavnika interesnega področja založništva. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 90.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

91.    Ines Fridrih 

Volilna enota: PEF 

Lista: Najboljši pedagogi 
Kandidira za predstavnika interesnega področja šport in turizem. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 91.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

92.    Mija Primec 

Volilna enota: PEF 

Lista: Najboljši pedagogi 
Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 

Ljubljani 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 92.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

93. Jan Štefanič 

Volilna enota: PEF 

Lista: Najboljši pedagogi 
Kandidira za predstavnika visokošolskega interesno področje izobraževanje 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 93.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

94.    Jana Godeša 

Volilna enota: NTF 

Lista: Naš NTF 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 
Ljubljani. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 94.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

95. Lovrenc Švegl 

Volilna enota: NTF 

Lista: Naš NTF 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 

Ljubljani. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 95.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

96.    Luka Pascal Cavazza 

Volilna enota: NTF 

Lista: Naš NTF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja šport in turizem 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 96.:  
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Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
97.   Polona Kačič 

Volilna enota: NTF 

Lista: Naš NTF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanje. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 97.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

98.   Nika Vide 

Volilna enota: NTF 

Lista: Naš NTF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja kultura in založništvo. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 98.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

99.   Špela Dobrovoljc 

Volilna enota: NTF 

Lista: Naš NTF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodno sodelovanje. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 99.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

100. Petra Bajič 

Volilna enota: VŠRS 
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Samostojna kandidatura 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 
Ljubljani. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 100.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

101.   Robert Fon 

Volilna enota: FPP 

Lista: Šarki 

Kandidira za predstavnika za interesno področje kultura, izobraževanje in založništvo. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 101.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

102.   Nik Klinc 

Volilna enota: FPP 

Lista: Šarki 

Kandidira za predstavnika za interesno področje šport, turizem in mednarodno sodelovanje. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 102.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

103.    Jure Tončič 

Volilna enota: FPP 

Lista: Šarki 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 
Ljubljani. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine  
Sklep št. 103.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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104.    Rok Medved 

Volilna enota: FDV 

Lista: FDVjevci - VseFDVjevska lista 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 
Ljubljani. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 104.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

105.    Klemen Petek 

Volilna enota: FDV 

Lista: FDVjevci - VseFDVjevska lista 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 

Ljubljani. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 105.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

106.    Iva Meršnik 

Volilna enota: FDV 

Lista: FDVjevci - VseFDVjevska lista 

Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture in založništva.  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 106.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

 

107.    Stella Vardič 

Volilna enota: FDV 

Lista: FDVjevci - VseFDVjevska lista 

Kandidira za predstavnika interesno področje izobraževanje 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 107.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

 

108.    Ina Unuk 
Volilna enota: FDV 
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Lista: FDVjevci - VseFDVjevska lista 

Kandidira za predstavnika interesnega področja športa in turizma 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 108.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

 

109.    Rok Dolenc 
Volilna enota: FDV 

Lista: FDVjevci - VseFDVjevska lista 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanje. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 109.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

 

110.    Anja Gabrovec 
Volilna enota: FU 

Lista: FUL Povezani 
Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 

Ljubljani. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 110.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

111.    Grega Rudolf 

Volilna enota: FU 

Lista: FUL Povezani 

Kandidira za predstavnika interesnega področja šport, turizem in mednarodno sodelovanje. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 110.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

112.    Marina Gajšek 

Volilna enota: FU 

Lista: Iskra FUL Povezani 

Kandidira za predstavnika visokošolskega interesnega področja kultura, izobraževanje in založništvo. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
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Sklep št. 112.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

113.    Omar Smajlovič 

Volilna enota: EF 

Lista: Povezani EF 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 
Ljubljani. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 113.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

114.    Tim Juriševič 

Volilna enota: EF 

Lista: Povezani EF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 114.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

115.    Zala Gajser 
Volilna enota: EF 

Lista: Povezani EF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja šport in turizem 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 115.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

 
116.    Miha Hrovat 

Volilna enota: EF 

Lista: Povezani EF 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 

Ljubljani. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 116.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 
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Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

 

117.    Tanaja Thaler Žagar 
Volilna enota: EF 

Lista: Povezani EF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanje. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 117.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

  
118.    Sara Šmajgl 

Volilna enota: EF 

Lista: Povezani EF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture in založništva. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 118.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

 

119. Mihaela Romanešen 

Volilna enota: ALOU 
Lista: Artvangarda 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU.  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 119  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 
Proti: 0  

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

120. Lara Orel Pogačar 
Volilna enota: ALOU 

Lista: Artvangarda 
Kandidira za predstavnico interesnega področja športa in turizma. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 120 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi pozvala k dopolnitvi na podlagi 44/II volilnega 

pravilnika. 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
121. Luka Finžgar 

Volilna enota: ALUO 
Lista: Artvagarda 

Kandidira za predstavnika za interesno področje kulture, izobraževanja in založništva 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 121 
Volilna komisija bo kandidata na podlagi pozvala k dopolnitvi na podlagi 44/II volilnega pravilnika 

Glasovanje: 

Za: 5 
Proti: 0 

Vzdržani: 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

122. Nik Prebil 
Volilna enota: FDŠ 

Lista: Združenje aktivnih FDŠ 
Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU.  

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 122.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura nepopolne in kandidata pozvala k dopolnitvi na podlagi 
44/II volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 

Za: 5 
Proti: 0  

Vzdržani: 0 
Sklep je bil soglasno sprejet.. 

 

123. Nejc Markus 
Volilna enota: FDŠ 

Lista: Združenje aktivnih FDŠ 
Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture, izobraževanja in založništva 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 122.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura nepopolne in kandidata pozvala k dopolnitvi na podlagi 
44/II volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 

Za: 5 
Proti: 0  

Vzdržani: 0 
Sklep je bil soglasno sprejet.. 

 
124. Tomaž Kozovinc 

Volilna enota: AG 

Lista: Modri glasbeniki 
Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU.  
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Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 124 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
125. Martin Pintar 
Volilna enota: AG 

Lista: Modri glasbeniki 
Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture, izobraževanja in založništva. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 125 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
126. Nejc Cehnar 

Volilna enota: AG 
Lista: Modri glasbeniki 

Kandidira za predstavnika interesnega področja športa, turizma in mednarodnega sodelovanja. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 126 

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura nepopolne in kandidata pozvala k dopolnitvi na podlagi 
44/II volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

127. Ajas Midžan 

Volilna enota: PF 

Lista: Panda 
Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 127 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi na podlagi 44/II volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 
Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
  

128. Tjaša Marinček 
Volilna enota: PF 
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Lista: Panda 

Kandidira za predstavnika za interesno področje mednarodnega sodelovanja 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 128 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 

Za: 5 
Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
129. Andrej Fatur 

Volilna enota: PF 

Lista: Panda 
Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 129.: 

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 
Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

130. Zarja Hude 
Volilna enota: PF 

Lista: Panda 
Kandidira za predstavnika za interesno področje izobraževanja. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 130.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

  
131. Sindi Mauko 

Volilna enota: PF 
Lista: Panda 

Kandidira za predstavnika za interesno področje kulture in založništva.  

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 131.: 

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 
Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

132. Žiga Hrovat 
Volilna enota: PF 

Lista: Panda 

Kandidira za predstavnika za interesno področje športa in turizma.  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 132.: 
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Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 
Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

133. Anže Gracar 

Volilna enota: FGG 

Lista: Sile FGG 
Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU.  

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 133 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi na podlagi 44/II volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 
Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

134. Simon Arčan 
Volilna enota: FGG 

Lista: Sile FGG 
Kandidira za predstavnika za interesno področje športa,turizma in mednarodnega sodelovanja  

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 134.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
135. Petra Podržaj 

Volilna enota: FGG 

Lista: Sile FGG 
Kandidira za predstavnika za interesno področje kulture, izobraževanja in založništva.  

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 135.: 

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 
Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

136. Rasim Čehič 

Volilna enota: ŠČPET 
Lista: S5 Povezani 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 136 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 

Za: 5 
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Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

  
137. Jana Juvan 

Volilna enota:ŠCPET 

Lista: S5 Povezani 
Kandidira za predstavnico za interesno področje športa, turizma in mednarodnega sodelovanja. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 137 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

138. Andraž Janič 

Volilna enota:ŠCPET 

Lista: S5 Povezani 
Kandidira za predstavnika za interesno področje kulture, založništva in izobraževanja. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 138 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
139. Matej Mirt 

Volilna enota: FSD 
Lista: Za FSD 

Kandidira za predstavnik za interesno področje športa, turizma in mednarodnega sodelovanja 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 139.: 

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
140. Daša Duc 

Volilna enota: FSD 
Lista: Za FSD 

Kandidira za predstavnik za interesno področje kulture, založništva in izobraževanja 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 140.: 

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
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Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

141. Anja Drevenšek 

Volilna enota: FSD 
Lista: ZA FSD 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU.  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 141 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

142. Vincent Cink 
Volilna enota: VF 

Lista: Za Veterino 
Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU.  

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 

izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 
predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 142 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

143. Jana Tavčer 

Volilna enota: VF 

Lista: Za Veterino 
Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture, izobraževanja in založništva 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 
kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 143 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

144. Lucija Cojzer 

Volilna enota: VF 
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Lista: Za Veterino 

Kandidira za predstavnika za interesno področje športa, turizma in mednarodno sodelovanje  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 144 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

145. Matevž Juričevič 
Volilna enota: ZF 

Lista: Taletna v belem 
Kandidira za predstavnika za interesno področje izobraževanje. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 145 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

146. Valentina Jevšnik 
Volilna enota: ZF 

Lista: Taletna v belem 
Kandidira za predstavnika za interesno področje kultura in založništvo. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 146 

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

147. Aljoša Rebolj 

Volilna enota: FMF 

Samostojna kandidatura 
Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidat ni predložil potrdila o vpisu, vendar je priložil obrazloženo 
izjavo o nemožnosti pridobitve potrdila. Ker gre za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je 

predsednica predlagala, naj se kandidata v skladu z 44/II Volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi 

kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 147 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

148. Nejc Jezernik 

Volilna enota: AGRFT 
Samostojna kandidatura 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU. 
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Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatka priložila potrdilo o vpisu, vendar ni originalno. Ker gre 

za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je predsednica predlagala, naj se kandidatko v 
skladu z 44/II volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v 

roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 148 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

149. Aljaž Bavec 
Volilna enota: FMF 

Lista: Mafija 

Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture, izobraževanja in založništva 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 149 

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

150. Laura Guzelj Blatnik 
Volilna enota: FMF 

Lista: Mafija 

Kandidira za predstavnika športa in turizma. 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 150 

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

151. Ana Kregar 
Volilna enota: FMF 

Lista: Mafija 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU. 

Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatka priložila potrdilo o vpisu, vendar ni originalno. Ker gre 

za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je predsednica predlagala, naj se kandidatko v 
skladu z 44/II volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v 

roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 151.: 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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152. Edin Husakovič 

Volilna enota: FRI 
Lista: Friki 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 152 

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

153. Miha Benčina 

Volilna enota: FRI 

Lista: Friki 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 153 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

154. Zala Erič 

Volilna enota: FRI 

Lista: Friki 
Kandidira za predstavnika interesnega področje športa in turizma 

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 154 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

155. Dominik Plut 
Volilna enota: FRI 

Lista: Friki 
Kandidira za predstavnika interesnega področje mednarodnega sodelovanja 

Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatka priložila potrdilo o vpisu, vendar ni originalno. Ker gre 

za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je predsednica predlagala, naj se kandidatko v 
skladu z 44/II volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v 

roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 155 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
156. ARNE SIMONIČ 
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Volilna enota: FRI 

Lista: Friki 
Kandidira za predstavnika interesnega področje kulture in založništva. 

Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatka priložila potrdilo o vpisu, vendar ni originalno. Ker gre 
za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je predsednica predlagala, naj se kandidatko v 

skladu z 44/II volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v 

roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 156 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovane: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

157. Janez Božič 

Volilna enota: FRI 

Lista: Friki 
Kandidira za predstavnika interesnega področje izobraževanja. 

Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatka priložila potrdilo o vpisu, vendar ni originalno. Ker gre 

za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je predsednica predlagala, naj se kandidatko v 
skladu z 44/II volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v 

roku, ki ga bo določila Komisija. 
Sklep št. 157 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovane: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

158. Maj Urbanc 
Volilna enota: FE 

Lista: Štromar.si 

Kandidira za predstavnico za interesno področje izobraževanja  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatka priložila potrdilo o vpisu, vendar ni originalno. Ker gre 

za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je predsednica predlagala, naj se kandidatko v 
skladu z 44/II volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v 

roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 158 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

159. Gabrije Gjorshevski 

Volilna enota: FE 

Lista: Štromar.si 

Kandidira za predstavnico za interesno področje šport in turizem  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatka priložila potrdilo o vpisu, vendar ni originalno. Ker gre 

za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je predsednica predlagala, naj se kandidatko v 

skladu z 44/II volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v 
roku, ki ga bo določila Komisija. 
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Sklep št. 159 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

160. Anja Šurina 

Volilna enota: FE 

Lista: Štromar.si 
Kandidira za predstavnico za interesno področje kulture in založništva.  

Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatka priložila potrdilo o vpisu, vendar ni originalno. Ker gre 
za pomanjkljivost iz 44/II člena Volilnega pravilnika je predsednica predlagala, naj se kandidatko v 

skladu z 44/II volilnega pravilnika pozove k dopolnitvi kandidature tako, da priloži potrdilo o vpisu v 
roku, ki ga bo določila Komisija. 

Sklep št. 160 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

161. Matej Rabzelj 

Volilna enota: FE 

Lista: Štromar.si 
Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU  

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 158 

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

162. Jan Gašpar 

Volilna enota: FE 

Lista: Štromar.si 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 158 

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

163. Jan Jeričevič 

Volilna enota: FE 
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Lista: Štromar.si 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja.  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 158 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo od 158 poslanih in pravočasnih kandidatur popolnih in  
nepopolnih. Od 78 nepopolnih kandidatur je število kandidatur, ki jih je treba zavrniti 2, število 

kandidatur ki jih je treba pozvati na dopolnitev pa 76. 
 

Ad 3a.  
 

-  
 

Predsednica je člane komisije opozorila na problematiko dislociranih enot. Člane je tudi obvestila, je 

prispel predlog za izvedbo volitev na dislociranih enotah, ki ga dopušča drugi odstavek 52.člena 
Volilnega pravilnika. Rok za oddajo se je iztekel na današnji dan. 

 
Prošnjo je vložila Mihaela Romanešen skupaj s statusom na dislocirani enoti na volilni enoti ALUO. 

Pravilnik ŠOU v Ljubljani trenutno opredeljuje volilno enoto na Erjavčevi 23, 1000 Ljubljana, ki 
predstavlja sedež ALUO. Vlagateljica predlaga dislocirano enoto na Dolenjski cesti 83, 1000 Ljubljana, 

saj je največji oddelek celotne akademije. Volilna komisija je ugotovila, da je bila prošnja oddana 

pravočasno, pravilno ter ima razloge za samo dislocirano enoto, zato sam predlog sprejme. 
Sklep št. 3a.:  

Volilna Komisija potrjuje, da se predlog o dislociranih enoti ALUO sprejme. 
Glasovanje: 

Za: 5 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Predsednica je sejo zaključila ob 10.27 

 

 
 

 
 

 
 

 

V Ljubljani, 25. 9. 2018 

 
 

Zapisala:                                Predsednica Volilne komisije ŠOU v Ljubljani, 
Nina Bjelica       

   

                                
          


