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ZAPISNIK 31. REDNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI, 
 

ki je potekala v torek, 22. 9. 2020 na Študentskem kampusu (HUB), Pivovarniška 6, 1000 
Ljubljana 

 

Seja se je začela ob 19.00 
 

Navzoči: Nina Bjelica, Gala Čad, Neža Majerle, Žan Plankar 
Opravičeno odsotni: Matej Kolarič 

Neopravičeno odsotni: / 
 

Predlagan dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 30. redne seje VK ŠOU v Ljubljani 
2. Imenovanje tajnika Volilne komisije ŠOU v Ljubljani 

3. Organizacija dela Volilne komisije 
4. Sklep o snemanju (zvočnem in/ali slikovnem) seje VK 
5. Sklep o varstvu osebnih podatkov v primeru snemanja seje VK 
6. Odpiranje kandidatur za redne volitve 14. oktobra 2020 

7. Razno   
 

Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.  
 

Ad 1.  
 

-  
 

Potrditev zapisnika 30. redne seje VK ŠOU v Ljubljani; 
 

Predsednica je člane seznanila z zapisnikom 30. redne in seje VK ŠOU v Ljubljani. 
 

Sklep št. 1:  
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani potrjuje zapisnik 30. redne seje Volilne komisije.  

Glasovanje: 
 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 2.  
 
- 
Predsednica je predlaga imenovanje tajnika Volilne komisije, ki bi bila Barbara Kladnik. Predsednica je 
kandidatki podala besedo, da se predstavi. 
 
Sklep št. 2: 
Volilna komisija na predlog predsednice VK imenuje Barbaro Kladnik, stanujočo Metleče 55/a, 3325 
Šoštanj na mesto tajnika Volilne komisije. 
 
Glasovanje: 
 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 



2 

Ad 3.  
 

-  
Predsednica VK je med člane VK razdelila fakultete in jim podala zadolžitve za v času volitev. Fakultete 
so bile razdeljene med člane na naslednji način: 
1. GALA ČAD  
- Fakulteta za družbene vede 
- Fakulteta za farmacijo 
- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
- Narovoslovnotehniška fakulteta  
- Pravna fakulteta 
- Fakulteta za arhitekturo  
 
2. MATEJ KOLARIČ 
- Filozofska fakulteta 

- Biotehniška fakulteta 
- Pedagoška fakulteta 
- Medicinska fakulteta 
- Teološka fakulteta 

- Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 
 
3. NEŽA MAJERLE 
- Fakulteta za strojništvo 
- Zdravstvena fakulteta 
- Fakulteta za šport 
- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
- Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 
- Akademija za glasbo 
 
4. ŽAN PLANKAR 
- Ekonomska fakulteta 
- Fakulteta za upravo 
- Fakulteta za pomorstvo in promet 
- Veterinarska fakulteta 
- Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo 
- Šola za risanje in slikanje 
 
5. NINA BJELICA 

- Fakulteta za elektrotehniko 
- Fakulteta za računalništvo in informatiko 
- Fakulteta za matematiko in fiziko 
- Fakulteta za socialno delo 
- Fakulteta za državne in evropske študije  
 
S fakultetami se bodo člani dogovorili za prostor in vse potrebno za izvedbo volitev. Razdelitev dela je 
potrebna zaradi količine dela. Člani so se dogovorili, da čim prej na fakultete pošljejo maile in s tem 
obvestijo fakultete izvedbi volitev.  

 
Ad 4.  
 
- 
Predsednica VK je seznanila člane s prošnjo medija Radio študent za dovolitev zvočnega in/ali  
slikovnega snemanja seje Volilne komisije. Člani Volilne komisije bodo o sklepu glasovali tajno 
 
Sklep št. 3: 
Ali se člani Volilne komisije strinjajo, da se sejo Volilne komisije zvočno in/ali slikovno snema? 
 
Glasovanje: 
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Za: 0 

Proti: 3  

Vzdržani: 1 

Sklep ni bil sprejet. 
 

Ad 5. 
  
- 
Sklep 4. točke dnevnega reda ni bil sprejet, zato Volilna komisija o točki spoštovanja pravila varstva 
osebnih podatkov ne bo odločala.  
 

Ad 6.  
 
- 
Odpiranje kandidatur za redne volitve 14. oktobra 2020; 

 
Predsednica je člane Volilne komisije seznanila s prejetimi kandidaturami za redne volitve 14. oktobra 
2020. Vseh prejetih kandidatur je 42. Člani Volilne komisije so najprej ugotavljali, ali so kandidature 
pravočasne in sklenili, da je bilo vseh 42 kandidatur pravočasnih. Nato so presojali, ali so popolne 

oziroma ali je treba katere pozvati na dopolnitev ali pa zavreči zaradi hujših pomanjkljivosti. 
 

1. Iva Klofutar 
Fakulteta: FKKT 

Lista: Lilasti 

Kandidira za predstavnika interesnega področje kultura in založništvo. 
Sklep št. 4.:  
Volilna komisija je sklenila , da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

2.  Tilen Celjer   
Fakulteta: FKKT 

Lista: Lilasti 
Kandidira za predstavnika interesnega področja športa in turizma. 
Sklep št. 5.:  

Volilna komisija je sklenila , da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

3.    Veronika Bračič 

Fakulteta: FKKT 

Lista: Lilasti 
Kandidira za predstavnik visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v ŠZ 
Sklep št. 6.:  
Volilna komisija je sklenila , da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

4. Rok Narandža 
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Volilna enota: FKKT 

Lista: Lilasti 
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. 7.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

5. Anamarija Agnič 

Volilna enota: FKKT 
Lista: Lilasti 

Kandidira za predstavnik visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v ŠZ 

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. 8.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

6. Urh Bertoncelj    

Volilna enota: FKKT 

Lista: Lilasti 
Kandidira za predstavnika za interesno področje mednarodnega sodelovanja. 
Sklep št. 9.:  
Volilna komisija je sklenila , da je kandidatura popolna. 
Volilna komisija je sklenila , da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

7.  Marko Krmac 

Volilna enota: FFA 
Lista: Lil Pharma 

Kandidira za predstavnika za interesno področje izobraževanja. 
Sklep št. 10.:  
Volilna komisija je sklenila , da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

8. Matic Šmigoc 
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Volilna enota: FFA 

Lista: Lil Pharma 

Kandidira za predstavnika interesnega področje kultura in založništvo. 
Sklep št. 11.:  
Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura popolna.  

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

9.   Marko Miočić 

Volilna enota: FFA 

Lista: Lil Pharma 

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. 12.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

10.    Luka Potočnik 

Volilna enota: FFA 

Lista: Lil Pharma 

Kandidira za predstavnika za interesno področje šport in turizem 

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

Sklep št. 13.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

11.   Eva Simončič  
Volilna enota: FFA 
Lista: Lil Pharma 
Kandidira za predstavnika za interesno področje mednarodnega sodelovanja 

Sklep št. 14.:  
Volilna komisija je sklenila , da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

12.   Luka Stegne  
Volilna enota: FFA 

Lista: Lil Pharma 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
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Sklep št. 15.:  

Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

13. Sara Tkalec 

Volilna enota: FF 
Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 16.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

14.  Erik Sever   
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete 

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. 17.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika  
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

15. Emina Neslanović 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete 

Kandidira za predstavnika interesnega področja anglistike in amerikanistike. 
Sklep št. 18.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

16.    Primož Kolenc 
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. 
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Sklep št. 19.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

17.   Katarina Hitomi Gerl 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev  
Kandidira za predstavnika za interesno področje azijskih študij.  
Sklep št. 20.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

18.   Živa Gornik 

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev  

Kandidira za predstavnika za interesno področje 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. 21.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

19.   Nejc Kralj 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete 
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 
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. 22.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
20.   Tim Gregorčič 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete.  



8 

Kandidira za predstavnika za interesno področje geografije 

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. 23.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 

21.   Nives Hull 

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete 
Kandidira za predstavnika za interesno področje germanistike. 
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: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 

22.  Matic Kristan  
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete 
Kandidira za predstavnika za interesno področje 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. 25.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 

23.  Nik Keber  
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete 
Kandidira za predstavnika za interesno področje muzikologije. 
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. 26.:  
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Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 

24. Jaka Klun   
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete 
Kandidira za predstavnika za interesno področje pedagogike in andragogike  
Sklep št. 27.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 

25.  Lea Mioč 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete 
Kandidira za predstavnika za interesno področje prevajalstva 

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. 28.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 
 

26.  Jaka Šoster 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete 
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. 29.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 

27. Petra Bolta 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete 
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Kandidira za predstavnika za interesno področje primerjalno in splošno jezikoslovje. 

Sklep št. 30.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

28. Zoja Anžur 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete 

Kandidira za predstavnika interesnega področja psihologije 

Sklep št. 31.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

29. Nika Mrak 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete  

Kandidira za predstavnika za interesno področje romanski jeziki in književnost. 
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. 32.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

30. Živa Korošec 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete  
Kandidira za predstavnika za interesno področje slavistike. 
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. 33.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

31. Anja Zidar 

Volilna enota: FF 



11 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete  

Kandidira za predstavnika za interesno področje slovenistike. 
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. 34.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
32. Lucija Pečlin 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete  
Kandidira za predstavnika za interesno področje sociologija. 
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 Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
33. Neža Lukančič 

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete  
Kandidira za predstavnika za interesno področje umetnostne zgodovine. 
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 Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
34. Miha Slatnar  
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista študentskih društev Filozofske fakultete  

Kandidira za predstavnika za interesno področje zgodovine. 
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.:  
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Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

35. Ana Arnež  
Volilna enota: FRI 
Lista: admin admin 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 38.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura popolna  

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

36. Lucija Koprivc 
Volilna enota: FRI 
Lista: admin admin 

Kandidira za predstavnika interesnega področja šport in turizem. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 39.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura popolna  
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

37. Urban Suhadolnik 
Volilna enota: FRI 
Lista: admin admin 

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

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 40.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura popolna  
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

38. Jure Tič 
Volilna enota: FRI 
Lista: admin admin 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 41.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura popolna  
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

39. Eva Gaberšček 
Volilna enota: FRI 
Lista: admin admin 

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. 42.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

40. Zala Sel 
Volilna enota: FRI 
Lista: admin admin 

Kandidira za interesno področje izobraževanja 

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

Sklep št. 43.:  
Volilna komisija je ugotovila, da je kandidatura popolna  
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

41. Nejc Žibert 

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

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. 44.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
42. Maid Čošić 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Kandidira za predstavnika interesnega področja 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. 45.:  
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Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 

pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
43. Klemen Langerholc 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Kandidira za predstavnika interesnega področja 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. 46.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

44. Tilen Seršen 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

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: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

45. Maša Frelih 

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Kandidira za predstavnika interesnega področja anglistiko in amerikanistiko. 
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: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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46. Tjaša Klemenčič 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Volilna komisija je ugotovila, da ne more razbrati mesta za katerega kandidat kandidira. Ker mesto na 
katerega kandidira sestavina kandidature, za katero se na podlagi 44 člena Volilnega pravilnika ne 
poziva k dopolnitvi, je predsednica ob temeljitem pregledu kandidature in vseh členov Volilnega 
pravilnika predlagala sklep, da se ta kandidatura zavrne. 
 

Sklep št. 49.:  
Volilna komisija bo kandidaturo zavrgla na podlagi Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

47. Jasna Gaspari 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Kandidira za predstavnika interesnega področja zgodovine. 
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: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

48. Borut Borinšek 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Kandidira za predstavnika interesnega področja umetnostne zgodovine. 
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. 51.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

49. Denis Potočnikar 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Kandidira za predstavnika interesnega področja sociologije. 
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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. 52.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

50. Simon Glavaš 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Kandidira za predstavnika interesnega področja slovenistiko. 
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. 53.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

51. Tilen Andrejc 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Kandidira za predstavnika interesnega področja slavistika. 
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. 54.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

52. Pavel Tim Smole 

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Kandidira za predstavnika interesnega področja romanskih jezikov in književnosti. 
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. 55.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 

pravilnika. 
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Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

53. Ana Marolt 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Kandidira za predstavnika interesnega področja 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. 56.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

54. Aljaž Junečič 

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Kandidira za predstavnika interesnega področja anglistiko in amerikanistiko. 
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. 57.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 

pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

55. Rok Cej 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Kandidira za predstavnika interesnega področja 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. 58.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

56. Ivan Bastić 
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Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Kandidira za predstavnika interesnega področja muzikologije. 
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. 59.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
57. Denis Zavornik 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Kandidira za predstavnika interesnega področja geografije. 
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. 60.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

58.  Sara Minoš 
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Kandidira za predstavnika interesnega področja 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 
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. 61.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

59.  Dejan Perič  
Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

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 
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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. 62.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilna 
pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

60. Maja Bevec 

Volilna enota: FF 

Lista: Združena lista Filofaksa 

Kandidira za predstavnika interesnega področja azijske študije. 

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 člena Volilna 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
61.    Andraž Lorger 
Volilna enota: FA 

Lista: Modul 
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. 64.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

62. Ivana Gligorouska 

Volilna enota: FA 

Lista: Modul 

Kandidira za predstavnika za interesno področje kulture, izobraževanja in založništva. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 65.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

63.    Veronika Tržan 
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Volilna enota: FA 

Lista: Modul 
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. 66.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

64.    Zoia Murgelj Stibrič 
Volilna enota: TEOF 

Lista: KUL TEOLOG 

Kandidira za predstavnika interesnega 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. 67.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

65.   Neža Novak 
Volilna enota: TEOF 

Lista: KUL TEOLOG 

Kandidira za predstavnika interesnega 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. 68.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
66.    Helena Šijanec 
Volilna enota: TEOF 

Lista: KUL TEOLOG 

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. 69.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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67. Luka Marinko 
Volilna enota: MF 

Lista:Obrazi MF 

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. 70.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

68.    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 kandidatura 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. 
 

69.    Kristjan Žunič 

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. 72.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
70.   Tija Korošec 

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. 73.:  

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

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

71.    Luka Đekić 

Volilna enota: MF 

Lista:Obrazi MF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja.  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 74.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

72. Matic Povh 

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 kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 75.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

73. Jan Brodnjak 

Volilna enota: AG 

Lista: Modri glasbeniki 
Kandidira 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. 76.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
74. Tara Sinkovič 

Volilna enota: AG 

Lista: Modri glasbeniki 
Kandidira 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. 
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Sklep št. 77.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

75. Anže Tratar 
Volilna enota: AG 

Lista: Modri glasbeniki 
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. 78.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

76. Kristjan Krmc 

Volilna enota: BF 

Lista: BOVČKA TEAM 

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. 79.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
77. Ajda Sedlar    
Volilna enota: BF 

Lista: BOVČKA TEAM 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v 
Ljubljani. 
Sklep št. 80.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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78. Franc Štirn 

Volilna enota: BF 

Lista: BOVČKA TEAM 

Kandidira za predstavnika za interesno področje 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. 81.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

79. Ria Ileršič 

Volilna enota: BF 

Lista: BOVČKA TEAM 

Kandidira za predstavnika za interesno področje krajinske arhitekture 
Sklep št. 82.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

80.  Vid Savnik   
Volilna enota: BF 

Lista: BOVČKA TEAM 

Kandidira za predstavnika za interesno področje biologije.  

Sklep št. 83.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

81.    Patricija Lakner 
Volilna enota: BF 

Lista: BOVČKA TEAM 

Kandidira za predstavnika za interesno področje zootehnike 
Sklep št. 84.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

82.    Nuša Balen 

Volilna enota: BF 

Lista: BOVČKA TEAM 

Kandidira za predstavnika za interesno področje mikrobiologije. 
Sklep št. 85.:  
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Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

83.  Lucija Pliberšek 

Volilna enota: BF 

Lista: BOVČKA TEAM 

Kandidira za predstavnika za interesno področje gozdarstva.  
Sklep št. 86.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

84.    Ana Aberšek  
Volilna enota: BF 

Lista: BOVČKA TEAM 

Kandidira za predstavnika za interesno področje agronomije.  

Sklep št. 87.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

85. Ana Buda 

Volilna enota: BF 

Lista: BOVČKA TEAM 

Kandidira za predstavnika za interesno področje živilstvo in prehrane  
Sklep št. 88.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

86.    Matic Kosanič  
Volilna enota: BF 

Lista: BOVČKA TEAM 

Kandidira za predstavnika za interesno področje lesarstvo 
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. 89.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 
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Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

87. Lana Svečko    

Volilna enota: FFA 

Lista: DRUGDEALER 

Kandidira za predstavnika visokošolskega 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. 
Sklep št. 90.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

88.    Lara Tepeš 

Volilna enota: FFA 

Lista: DRUGDEALER 

Kandidira za predstavnika visokošolskega 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. 91.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
89.    Mihaela Hajšek 

Volilna enota: FFA 

Lista: DRUGDEALER 

Kandidira za predstavnika visokošolskega 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. 92.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
90.    Nuša Križovnik 

Volilna enota: FFA 

Lista: DRUGDEALER 

Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture in založništva 

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

Sklep št. 93.:  
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Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
91.    Dejan Temov 

Volilna enota: FFA 

Lista: DRUGDEALER 

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. 94.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

92.    Robert Šebenik 

Volilna enota: FFA 

Lista: DRUGDEALER 

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: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
93. Ajas Midžan  
Volilna enota: PF 

Lista: Skupina Panda 

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. 96.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

94. Matej Igličar     
Volilna enota: PF 

Lista: Skupina Panda 

Kandidira za predstavnika interesnega področja šport, turizem 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. 
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Sklep št. 97.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

95. Maja Toni 
Volilna enota: PF 

Lista: Skupina Panda 

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. 98.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

96. Ivona Lačević    
Volilna enota:Fakulteta za šport 
Lista: SEM DIF 

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. 99.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
97.   Katja Ponikvar 
Volilna enota:Fakulteta za šport 
Lista: SEM DIF 

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. 100.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

98.   Črt Skornšek  
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Volilna enota:Fakulteta za šport 

Lista: SEM DIF 

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. 101.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

99.   Nika Artnak 

Volilna enota: FKKT 

Lista: REAKTIVNI KEMIKI 
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. 102.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

100. Luka Jedlovčnik 

Volilna enota: FKKT 

Lista: REAKTIVNI KEMIKI 
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. 103.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

101.  Anže Brus 

Volilna enota: FKKT 

Lista: REAKTIVNI KEMIKI 
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. 104.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
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Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

102.   Maksimiljan Dekleva 
Volilna enota: FKKT 

Lista: REAKTIVNI KEMIKI 
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. 105.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

103.  Nika Kunavar 
Volilna enota: FKKT 

Lista: REAKTIVNI KEMIKI 
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. 
Sklep št. 106.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

104.    Blaž Kisovec 

Volilna enota: FKKT 

Lista: REAKTIVNI KEMIKI 
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. 107.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

105.    Lana Pastirk 

Volilna enota: ALUO 
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Lista: ARTVANGARDA 

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. 108.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
106.    Kaja Horvat 
Volilna enota: ALUO 

Lista: ARTVANGARDA 

Kandidira za predstavnika visokošolskega interesnega področja kultura, izobraževanje 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. 109.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

107.    Meta Mramor 
Volilna enota: ALUO 

Lista: ARTVANGARDA 

Kandidira za predstavnika visokošolskega 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. 110.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

108.   Aleks Mahmutović 
Volilna enota: FGG 

Lista: SILE FGG 

Kandidira za predstavnika visokošolskega 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. 111.:  
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Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

109.    Matej Gorenjc 
Volilna enota: FGG 

Lista: SILE FGG 

Kandidira za predstavnika visokošolskega 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. 112.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

110.    Anja Rakonjac 

Volilna enota: FGG 

Lista: SILE FGG 

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. 113.:  

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
111.    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. 114.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

112.    Jana Godeša 

Volilna enota: NTF 

Lista: NAŠ NTF 
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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 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. 114.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

113.    Luka Pascal Cavazza 

Volilna enota: NTF 

Lista: NAŠ NTF 

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. 115.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
114.    Tjaša Nebec 

Volilna enota: NTF 

Lista: NAŠ NTF 

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. 116.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
115.    Hana Čehić 

Volilna enota: NTF 

Lista: NAŠ NTF 

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. 
Sklep št. 117.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 
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Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
116.    Nika Vide 

Volilna enota: NTF 

Lista: NAŠ NTF 

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. 118.:  
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II Volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

117.    Rok Dolenc 

Volilna enota: FDV 

Lista: FDVjevci – VseFDVjevska lista 

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: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

  
118.    Tea Aljaž 

Volilna enota: FDV 

Lista: FDVjevci – VseFDVjevska lista 

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

Sklep št. 120.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 
 

119. Eva Jakša 
Volilna enota: FDV 

Lista: FDVjevci – VseFDVjevska lista 

Kandidira za predstavnika interesnega področja športa in turizma.  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 121.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 
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Sklep je bil soglasno sprejet 

 
120. Vid Babič 
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. 122.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

 
121. Rok Kovač 
Volilna enota: FDV 

Lista: FDVjevci – VseFDVjevska lista 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja.  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 123.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 

 
 

122. Žiga Stopinšek  
Volilna enota: FDV 
Lista: FDVjevci – VseFDVjevska lista 

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. 124.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura nepopolne in kandidata pozvala k dopolnitvi na podlagi 
44/II volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0  
Vzdržani: 0 
Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 
123. Maruša Novak 
Volilna enota: FDV 
Lista: Zebre 
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. 125.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura nepopolne in kandidata pozvala k dopolnitvi na podlagi 

44/II volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
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Za: 4 

Proti: 0  
Vzdržani: 0 
Sklep je bil soglasno sprejet.. 
 

124. Nikola Drole 
Volilna enota: FDV 
Lista: Zebre 
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. 126.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura nepopolne in kandidata pozvala k dopolnitvi na podlagi 
44/II volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 
Proti: 0  
Vzdržani: 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
125. Filip Pfeifer 
Volilna enota: FDV 

Lista: Zebre 
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. 
Sklep št. 127.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura nepopolne in kandidata pozvala k dopolnitvi na podlagi 
44/II volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 4 
Proti: 0  
Vzdržani: 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
126. Tim Krhlanko 
Volilna enota: FDV 
Lista: Zebre 
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. 128.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura nepopolne in kandidata pozvala k dopolnitvi na podlagi 
44/II volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0  
Vzdržani: 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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127. Meta Štuhec 

Volilna enota: FDV 
Lista: Zebre 
Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU.  
Sklep št. 129.:  

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 
Proti: 0  
Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
  
128. Lori Šramel Čebular 
Volilna enota: FDV 
Lista: Zebre 
Kandidira za predstavnika za interesno področje mednarodnega sodelovanja 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 130.:  
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 
Proti: 0  
Vzdržani: 0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
129. Dorian Ipavic 
Volilna enota: VF 
Lista: ZA VETERINO! 
Kandidira za predstavnika za interesno področje kulture, izobraževanja in založništva. 

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

Za: 4 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
130. Blaž Petelinek Ledinski 
Volilna enota: VF 
Lista: ZA VETERINO! 

Kandidira za predstavnika za interesno področje športa, turizma in mednarodnega sodelovanja. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 132.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
  

131. 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 kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 133.: 
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Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 4 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
132. Ines Fridrih 
Volilna enota: PEF 
Lista: NAJBOLJŠI PEDAGOGI 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 134.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

133. Patricija Primožič 

Volilna enota: PEF 
Lista: NAJBOLJŠI PEDAGOGI 
Kandidira za predstavnika za interesno področje izobraževanja.  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 135.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
134. Urška Grubelnik 
Volilna enota: PEF 
Lista: NAJBOLJŠI PEDAGOGI 
Kandidira za predstavnika za interesno področje športa in turizma.  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 136.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
135. Lara Čede 

Volilna enota: PEF 
Lista: NAJBOLJŠI PEDAGOGI 
Kandidira za predstavnika za interesno področje kulture in založništva.  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 137.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
136. Klemen Šparemblek 
Volilna enota: PEF 
Lista: NAJBOLJŠI PEDAGOGI 

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. 138.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
  
137. Mija Primec 
Volilna enota: PEF 
Lista: NAJBOLJŠI PEDAGOGI 
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. 139.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
138. Kada Bajrić 

Volilna enota:ŠCPET 
Lista: Samostojna kandidatura  
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. 140.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
139. Almina Mujić 

Volilna enota:ŠCPET 
Lista: S5 Povezani  
Kandidira za predstavnika za interesno področje šport, 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 
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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: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
140. Maša Pahulje 

Volilna enota:ŠCPET 
Lista: S5 Povezani  
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. 142.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
141. Marko Vidmar 
Volilna enota:ŠCPET 
Lista: S5 Povezani  
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. 143.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
142. Vid Požar 

Volilna enota: FPP 
Lista: Samostojna kanidatura 
Kandidira za predstavnika za interesno področje kulture, izobraževanja in založništva. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 144.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

143. Dar Veter Larikov 
Volilna enota: FPP 
Lista: Pirati 
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. 145.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

144. Damjan Čičić 
Volilna enota: FPP 
Lista: Pirati 
Kandidira za predstavnika za interesno področje športa, turizma 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. 146.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II volilnega pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

145. Peter Karas 
Volilna enota: FPP 
Lista: Pirati 

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. 147.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II volilnega pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

146. Nik Tavčar 

Volilna enota: ZF 
Lista: Bolnika 
Kandidira za predstavnika za interesno področje kultura in založništvo. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 148.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

147. Barbara Pihler 
Volilna enota: ZF 
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Lista: Bolnika 

Kandidira za predstavnika za interesno področje športa in turizma. 
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. 149.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

148. Gregor Jerebic 
Volilna enota: ZF 
Lista: Pacienti 
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. 150.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

149. Primož Božjak 

Volilna enota: ZF 
Lista: Pacienti 
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. 152.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

150. Ela Tekavec 
Volilna enota: ZF 
Lista: Pacienti 
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. 
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Sklep št. 152.: 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

151. Tilen Beloševič 

Volilna enota: ZF 
Lista: Pacienti 
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. 154.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
152. Tinkara Žerovnik 

Volilna enota: ZF 
Lista: Pacienti 
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. 155.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

153. Kristina Kokotec 

Volilna enota: ZF 
Lista: Pacienti 
Kandidira za predstavnika interesnega 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. 
Sklep št. 156.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 4 
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Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

154. Blažka Tana Logar 
Volilna enota: FSD 

Lista: Samostojna 

Kandidira za predstavnika interesnega področje kulture, izobraževanja in založništva. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 157.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

155. Matej Blažon 
Volilna enota: FSD 

Lista: ZA FSD 

Kandidira za predstavnika interesnega področje športa, turizma in mednarodnega sodelovanja. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 158.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
156. KAJA KMETIL 

Volilna enota: FSD 

Lista: ZA FSD 

Kandidira za predstavnika interesnega področje kulture, izobraževanja in založništva. 
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 159.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

157. Klara Mestek 

Volilna enota: FSD 

Lista: ZA FSD 

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. 160.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovane: 
Za: 4 

Proti: 0 
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Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

158. Patricija Detiček 
Volilna enota: FDŠ 

Lista: ZA FDŠ 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 162.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

159. Tina Hrast 
Volilna enota: FDŠ 

Lista: ZA FDŠ 

Kandidira za predstavnika interesnega področje kulture, izobraževanja 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. 163.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

160. Deni Cerovac 

Volilna enota: FRI 
Lista: FRICONNECT 

Kandidira za predstavnika za interesno področje športa in turizma.  
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. 163.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

161. Miha Benčina 

Volilna enota: FRI 
Lista: FRICONNECT 

Kandidira za predstavnika 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. 
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Sklep št. 164.: 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

162. Gašper Rataj 
Volilna enota: FRI 
Lista: FRIKI 

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. 165.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

163. Matevž Robič 

Volilna enota: FRI 

Lista: FRIKI 

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. 166.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
164. Arne Simonič 

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. 167.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 
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Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

165. Marija Pavloska 

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. 168.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
166. Vito Drofenik 

Volilna enota: FRI 
Lista: FRIKI 

Kandidira za predstavnika interesnega področje športa in turizma.  
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. 169: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
167. Zala Erič 

Volilna enota: FRI 
Lista: FRIKI 

Kandidira za predstavnika interesnega področje mednarodno sodelovanje.  
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. 170.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
168. Klara Jeretina 

Volilna enota: FMF 

Lista: Parabola 

Kandidira za predstavnika interesnega področje športa in turizma.  



48 

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. 171.: 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
169. Jan Zorec 

Volilna enota: FMF 

Lista: Parabola 

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. 172.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
170. Miha Pompe 

Volilna enota: FMF 

Lista: Mafija 

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. 173.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

171. Urban Pečoler 
Volilna enota: FMF 

Lista: Mafija 

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. 174.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
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Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

172. Jakob Gal Frankovič 

Volilna enota: FMF 

Lista: Mafija 

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. 175.: 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

173. Jaka Basej 

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. 176.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

174. Tilen Klinc 

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. 177.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

175. Nejc Jenko 
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Volilna enota: FMF 

Lista: Mafija 

Kandidira za predstavnika interesnega področje športa in turizma.   
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 178.: 

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
176. Peter Kranjc Požar 
Volilna enota: FS 

Lista: ŠTUDENTJE STROJNIK.SI 
Kandidira za predstavnika interesnega področje športa in turizma.   
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 180.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
177. Dušan Gregorič 

Volilna enota: FS 

Lista: ŠTUDENTJE STROJNIK.SI 
Kandidira za predstavnika interesnega področje izobraževanja.   

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 181.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
178. Matej Dimovski 
Volilna enota: FS 

Lista: ŠTUDENTJE STROJNIK.SI 
Kandidira za predstavnika interesnega področje kulture in založništva.   

Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 182.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
179. Patricija Cirar 

Volilna enota: FS 

Lista: ŠTUDENTJE STROJNIK.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. 183.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
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Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
180. Miha Skender 
Volilna enota: FS 

Lista: ŠTUDENTJE STROJNIK.SI 
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. 184.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

181. Gianni Dariš 

Volilna enota: FS 

Lista: ŠTUDENTJE STROJNIK.SI 
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. 185.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

182. Katja Mlakar 
Volilna enota: EF 

Lista: ALFA 

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. 186.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

183. Aljaž Velkavrh 
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Volilna enota: EF 

Lista: ALFA 

Kandidira za predstavnika interesnega področje športa in turizma.    
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 187.: 

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

184. Nik Klobasa 

Volilna enota: EF 

Lista: POVEZANI EF 

Kandidira za predstavnika interesnega področje športa in turizma.    
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 188.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

185. Laura Markuš 

Volilna enota: EF 

Lista: POVEZANI EF 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU.    
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 189.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

186. Aleksander Milićević 

Volilna enota: EF 

Lista: POVEZANI EF 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU.    
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 190.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

187. Vid Verbič 

Volilna enota: EF 

Lista: POVEZANI EF 

Kandidira za predstavnika interesnega področje izobraževanja.    
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 191.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
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Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

188. Maša Kavčič 
Volilna enota: EF 

Lista: POVEZANI EF 

Kandidira za predstavnika interesnega področje mednarodno sodelovanje.    
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 192.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

189. Eva Stamenković 

Volilna enota: EF 

Lista: POVEZANI EF 

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

Sklep št. 193.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

190. Tina Kovačič 

Volilna enota: FU 

Lista: Samostojna kandidatura 

Kandidira za predstavnika interesnega področje kulture, izobraževanja in založništva.    
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 194.: 

Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

191. Žiga Štular 
Volilna enota: FU 

Lista: FUL POVEZANI 
Kandidira za predstavnika interesnega področje športa, turizma in izobraževanja.    
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 195.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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192. Tina Oblak 

Volilna enota: FU 

Lista: FUL POVEZANI 
Kandidira za predstavnika interesnega področje kulture, izobraževanje in založništva.    
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 196.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
193. Alja Šarlah 

Volilna enota: FU 

Lista: FUL 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. 197: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

194. Jakob Kreft 
Volilna enota: FE 

Lista: STROMAR.SI 
Kandidira za predstavnika interesnega področje izobraževanja.    
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 198.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

195. Jan Kitanovski 
Volilna enota: FE 

Lista: STROMAR.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. 199.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

196. Rok Torkar 
Volilna enota: FE 

Lista: STROMAR.SI 
Kandidira za predstavnika interesnega področje kulture in založništva.    
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 

Sklep št. 200.: 
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Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

197. Gaja Vrbinc 

Volilna enota: FE 

Lista: STROMAR.SI 
Kandidira za predstavnika interesnega področje športa in turizma.    
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. 201.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 

Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

198. Nena Šarec 

Volilna enota: FE 

Lista: STROMAR.SI 
Kandidira za predstavnika interesnega področje mednarodno sodelovanje.    
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. 202.: 

Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

199. Matej Rabzelj 
Volilna enota: FE 

Lista: STROMAR.SI 
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. 203.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 
pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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200. Katarina Marija Schwarzbarte 

Volilna enota: FE 

Lista: ELEKTRINA 

Kandidira za predstavnika interesnega področje mednarodno sodelovanje 
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. 204.: 
Volilna komisija bo kandidata pozvala k dopolnitvi kandidature na podlagi 44/II člena Volilnega 

pravilnika. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

201. Nal Jurak 

Volilna enota: FE 

Lista: ELEKTRINA 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU    
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 205.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

202. Rok Mokorel 
Volilna enota: FE 

Lista: ELEKTRINA 

Kandidira za predstavnika interesnega področje športa in turizma.       
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 206.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

203. Urban Klobčič 

Volilna enota: FE 

Lista: ELEKTRINA 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU          
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 207.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

204. Jan Dežman 

Volilna enota: VŠRS 
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Lista: Združenje aktivnih VŠRS 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru ŠOU          
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 208.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 

Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
205. Hedvika Kolman 
Volilna enota: VŠRS 

Lista: Združenje aktivnih VŠRS 

Kandidira za predstavnika interesnega področje športa, turizma in izobraževanja.  
Volilna komisija je ugotovila, da kandidatura vsebuje vse potrebne sestavine. 
Sklep št. 209.: 
Volilna komisija potrjuje, da je kandidatura popolna. 
Glasovanje: 
Za: 4 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo od 205 poslanih in pravočasnih kandidatur popolnih in  
nepopolnih. Od 120 nepopolnih kandidatur je število kandidatur, ki jih je treba zavrniti 1, število 
kandidatur ki jih je treba pozvati na dopolnitev pa 119. 
 

Ad 3a.  
 

-  
 

Pod točko razno, ni bilo pripomb.  

Predsednica je sejo zaključila ob 22.02 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Ljubljani, 22. 9. 2020 

 
 

Zapisal:     Žan Plankar 
                           Predsednica Volilne komisije ŠOU v Ljubljani, 

Nina Bjelica       
   
                                

          

 


