
 

Z API SNI K  
3. REDNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI 

 
ki je potekala v torek, 21.12.2021 ob 17h v sejni sobi na Študentskem kampusu, Pivovarniška 

6, 1000 Ljubljana, v prostorih Volilne komisije. 

 
Seja se je začela ob 16:00. 
 
Navzoči: Medina Ćehić, Gorazd Levičnik, Katja Kunstek, Nina Sraka,  Sindi Mauko, Tim 

Gaberšek, Barbara Kladnik 

Opravičeno odsotni: / 

Neopravičeno odsotni: / 

Ostali prisotni: Klemen Petek 

 

Predlagan dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje VK ŠOU v Ljubljani 
2. Odpiranje kandidatur za nadomestne volitve za Naravoslovnotehniško fakulteto 
    (12.1.2022) 
3. Odpiranje kandidatur za nadomestne volitve za člane VO 
4. Imenovanje in razglas Volilnih odborov za nadomestne volitve 
5. Razno 
 

Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.  
 

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

Predsednica je člane seznanila s predlogom zapisnika 2. redne seje VK ŠOU v 

Ljubljani z dne 14. 12. 2021. Zoper njega ni bilo podanih nobenih pripomb. Člane je 

nato pozvala k sprejetju sklepa: 

 

 
Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

Ad 2 – Odpiranje kandidatur za nadomestne volitve za Naravoslovnotehniško 
fakulteto 
 
1. Staš Kocijančič 

Volilna enota: NTF UL 

Samostojna kandidatura 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v 

Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani Volilna komisija je ugotovila, da je bila kandidatura 

oddana pravočasno in da vsebuje vse potrebne sestavine. 

 

Sklep št. 1: Volilna komisija potrjuje zapisnik 2. redne seje VK ŠOU v Ljubljani z 
dne 14. 12. 2021. 



 

 
Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

2. Aneja Mlakar 

Volilna enota: NTF UL 

Samostojna kandidatura 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v 

Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani. Volilna komisija je ugotovila, da je bila kandidatura 

oddana pravočasno in da vsebuje vse potrebne sestavine. 

 

 
Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 
Ad 3 – Odpiranje kandidatur za nadomestne volitve za člane VO 
 
Člani so se pod to točko seznanili s prejetimi kandidaturami za volilne odbore za 
nadomestne volitve, ki bodo potekale 5.1. in 12.1.2022. Oddanih je bilo 17 kandidatur. 
 
 
Ad 4 – Imenovanje in razglas Volilnih odborov za nadomestne volitve 
 
1. Luka Mihalič 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za upravo) popolna. 

 
2. Nika Štrekelj 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za socialno delo) popolna. 
 
3. Nika Šalamon 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za socialno delo) popolna. 

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

5. Eva Bizjak 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za družbene vede) popolna. 
 

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

7. Nea Smolej 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Zdravstvena fakulteta) popolna. 
 

8. Nejc Planinšek 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (ŠCPET) popolna. 

Sklep št. 2.1: Volilna komisija ugotavlja, da je kandidatura Staša Kocijančiča 
pravočasna in popolna. 

Sklep št. 2.2: Volilna komisija ugotavlja, da je kandidatura Aneje Mlakar 
pravočasna in popolna. 



 

 

9. Kristjan Slunjski 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (ŠCPET) popolna. 
 

10. Luana Larissa Husodo Tratar 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Pravna fakulteta) popolna. 
 

11. Ana Fečur 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Ekonomska fakulteta) popolna. 
 

12. Špela Poljšak 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Medicinska fakulteta) popolna. 
 
13. Samo Čigon 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Pravna fakulteta) popolna. 
 

14. Alja Lušin 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Pravna fakulteta) popolna. 
 

15. Lara Buzina 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Pravna fakulteta) popolna. 
 

16. Lucija Cerjak 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Pravna fakulteta) popolna. 
 

17. Lara Volk 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Alma Mater Europaea) vsebinsko nepopolna. 
 

Člani so se dogovorili, da bodo imenovali člane Volilnega odbora naključno, kakor so se 

odpirale glasovnice in po zahtevnosti volitev. 

 

 
Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

Sklep št. 3: Volilna komisija ŠOU v Ljubljani ugotavlja, da so vse kandidature 
oddane pravilno in pravočasno, razen kandidature Lare Volk, ki prihaja z 
visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea, ki ni volilna enota Univerze v 
Ljubljani, zato komisija v skladu z 2. odstavkom 24. člena Volilnega pravilnika 
ŠOU v Ljubljani njeno kandidaturo zavrne. Komisija se strinja z imenovanjem 
kandidatov Luke Mihaliča, Nike Štrekelj, Nike Šalamon za člane Volilnega 
odbora na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo na nadomestnih 
volitvah dne 5.1.2022, kandidatov Reneja Preka, Eve Bizjak, Veronike Mrđa za 
člane Volilnega odbora na Teološki fakulteti, kandidatov Neje Smolej, Nejca 
Planinška, Kristjana Slunjskega za člane Volilnega odbora na Biotehniški 
fakulteti, kandidatov Luane Larisse Husodo Tratar, Ane Fečur, Špele Poljšak 
za člane Volilnega odbora na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. 
Volilna komisija se strinja z imenovanjem Sama Čigona, Alje Lušin, Lare 
Buzine za člane Volilnega odbora na Naravoslovnotehniški fakulteti, ki bodo 
potekale dne 12.1.2022. Lucijo Cerjak, kot zadnjo prejeto kandidaturo 
imenujemo kot nadomestno članico v primeru odsotnosti katerega od zgoraj 
navedenih članov. 



 

 

Ad 5 – Razno 

Predsednica je za konec seje odprla točko razno, kjer je člane VK seznanila o 

korespondenčni seji ŠZ ŠOU v Ljubljani in prebrala poročilo o štirimesečnem delovanju 

VK ŠOU v Ljubljani. 

 

Seja se je zaključila ob 17:40. 
 
V Ljubljani, 21. 12. 2021       
 
Zapisal: Gorazd Levičnik         Predsednica VK ŠOU v Ljubljani 
                 Medina Ćehić 
 

 


