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

 
ki je potekala v petek, 7. 1. 2022 ob 17h v sejni sobi na Študentskem kampusu,  

Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, v prostorih Volilne komisije  

 
Seja se je začela ob 17:00. 
 
Navzoči: Medina Ćehić, Gorazd Levičnik, Katja Kunstek, Nina Sraka, Tim Gaberšek, 

Barbara Kladnik, Sindi Mauko 

Opravičeno odsotni: / 

Neopravičeno odsotni: / 

Ostali prisotni: Gregor Lipovec (pritožbena komisija), Gregor Jerebic (pritožbena komisija) 

 

Predlagan dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje VK ŠOU v Ljubljani 
2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje VK ŠOU v Ljubljani 
3. Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje  
4. Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo 
5. Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Biotehniški fakulteti 
6. Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Teološki fakulteti 
7. Objava začasnih rezultatov nadomestnih volitev 5. 1. 2022 
8. Razno 
 

Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.  
 

Ad 1 – Potrditev zapisnika 4. redne seje VK ŠOU v Ljubljani 
 
Predsednica je člane seznanila s predlogom zapisnika 4. redne seje VK ŠOU v 

Ljubljani z dne 29. 12. 2021. Zoper njega ni bilo podanih nobenih pripomb. Člane je 

nato pozvala k sprejetju sklepa: 

 

 
Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

Predsednica je člane seznanila tudi z zapisnikom 1. izredne seje VK ŠOU v Ljubljani 

z dne 4. 1. 2022. Zoper njega ni bilo podanih nobenih pripomb. Pozvala je člane k 

sprejetju sklepa: 

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

 
Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 1: Volilna komisija potrjuje zapisnik 4. redne seje VK ŠOU v Ljubljani z 
dne 29. 12. 2021. 

Sklep št. 2: Volilna komisija potrjuje zapisnik 1. izredne seje VK ŠOU v Ljubljani z 
dne 4. 1. 2022. 
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Ad 3 – Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje  
 
Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje z dne 5. 1. 2022. 
Pod to točko so člani VK odprli kuverte z oddanimi in neuporabljenimi glasovnicami in 
prešteli vse glasovnice za volilno enoto št. 3.  
 
VOLILNA ENOTA AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE 
 
- število oddanih glasovnic: 34 

- število veljavnih glasovnic: 33 

- število neveljavnih glasovnic: 1 

Kandidati: 

1. Lucija Klauž: 13 

2. Nevena Čobeljić: 20 

 
Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 
Ad 4 – Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Akademiji za gledališče, radio, 
film in televizijo 
 
Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Akademiji za gledališče, radio, film i 
televizijo z dne 5. 1. 2022. 
Pod to točko so člani VK odprli kuverte z oddanimi in neuporabljenimi glasovnicami in 
prešteli vse glasovnice za volilno enoto št. 2.  
 
VOLILNA ENOTA AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO 
 
- število oddanih glasovnic: 11 

- število veljavnih glasovnic: 11 

- število neveljavnih glasovnic: 0 

Kandidati: 

1. Bor Ravbar: 11 

2. Brina Jenček: 10 

Sklep št. 3: Volilna komisija potrjuje zgoraj zapisano število glasov za obe 
kandidatki na volilni enoti ALUO. Ena glasovnica je bila neveljavna.  
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Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 
 
Ad 5 – Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Biotehniški fakulteti 
 
Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Biotehniški fakulteti z dne 5. 1. 2022. 

Pod to točko so člani VK odprli kuverte z oddanimi in neuporabljenimi glasovnicami in 

prešteli vse glasovnice za volilno enoto št. 4.  

 
VOLILNA ENOTA BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 
 
- število oddanih glasovnic: 10 

- število veljavnih glasovnic: 10 

- število neveljavnih glasovnic: 0 

Kandidati: 

1. Metod Cvetko: 10 

 
Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 
Ad 6 – Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Teološki fakulteti 
 
Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Teološki fakulteti z dne 5. 1. 2022. 
Pod to točko so člani VK odprli kuverte z oddanimi in neuporabljenimi glasovnicami in 
prešteli vse glasovnice za volilno enoto št. 27.  
 
VOLILNA ENOTA TEOLOŠKA FAKULTETA 
 
- število oddanih glasovnic: 20 

- število veljavnih glasovnic: 20 

- število neveljavnih glasovnic: 0 

Kandidati: 

1. Anamarija Brozovič: 15 

2. Rok Kuralt: 13 

Sklep št. 4: Volilna komisija potrjuje zgoraj zapisano število glasov za oba kandidata 
na volilni enoti AGRFT. 

Sklep št. 5: Volilna komisija potrjuje zgoraj zapisano število glasov za kandidata na 
volilni enoti BF. 
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Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 
Ad 7 – Objava začasnih rezultatov nadomestnih volitev 5. 1. 2022 
 
Predsednica in člani VK se strinjajo z objavo začasnih rezultatov nadomestnih volitev 
z dne 5. 1. 2022 po končani seji. Začasni rezultati se objavijo na spletno stran ŠOU in 
oglasno desko. Z objavo na oglasni deski začne teči rok za pritožbo. 
 
Ad 8 – Razno 
 
Pod točko razno ni bilo pripomb. 
 
 
Seja se je zaključila ob 17:19. 
 
V Ljubljani, 7. 1. 2022  
      
 
Zapisala: Medina Ćehić      ¸  Predsednica VK ŠOU v Ljubljani 
                 Medina Ćehić 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sklep št. 6: Volilna komisija potrjuje zgoraj zapisano število glasov za oba kandidata 
na volilni enoti TEOF. 


