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Z A PISNI K   
8.  REDNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI 

 

ki je potekala v torek, 20. 9. 2022 ob 18h na Študentskem kampusu,  

Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, v večnamenskem prostoru Kampusa. 

 

Seja se je začela ob 18:00. 

 

Navzoči: Medina Ćehić, Gorazd Levičnik, Katja Kunstek, Nina Sraka, Tim Gaberšek, Barbara 

    Kladnik, Sindi Mauko 

Opravičeno odsotni: / 

Neopravičeno odsotni: / 

Ostali prisotni: Nika Šalamon (tajnik Volilne komisije ŠOU v Lj) 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje VK ŠOU v Ljubljani 

2. Imenovanje tajnika Volilne komisije 

3. Odpiranje kandidatur za redne volitve v ŠZ in UO ŠOVZ ŠOU v Ljubljani za mandatno 

obdobje 2022-2024 

4. Obveščanje članic o izvedbi rednih volitev 

5. Razpis za Volilne odbore in Volilne inšpektorje 

6. Razno 
 

Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.  

 

Ad 1 – Potrditev zapisnika 7. redne seje VK ŠOU v Ljubljani 

 

Predsednica je člane seznanila s predlogom zapisnika 7. redne seje VK ŠOU v Ljubljani z dne 

30. 8. 2022. Zoper njega ni bilo podanih nobenih pripomb. Člane je nato pozvala k sprejetju 

sklepa: 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

 

 

 

 

Sklep št. 1: Volilna komisija potrjuje zapisnik 7. redne seje VK ŠOU v Ljubljani z dne 30. 8. 

2022. 
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Ad 2 – Imenovanje tajnika Volilne komisije  

 

Predsednica je članom predstavila prijavo kandidatke za mesto tajnika Volilne komisije, Nike 

Šalamon, študentke 2. letnika Fakultete za socialno delo UL. Kandidatki je nato predala besedo, 

da se predstavi. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

Ad 3 – Odpiranje kandidatur za redne volitve v ŠZ in UO ŠOVZ ŠOU v Ljubljani za 

mandatno obdobje 2022-2024 

 

Predsednica je člane seznanila s prošnjo medija Radio študent za dovolitev zvočnega in/ali 

slikovnega snemanja seje. Člani volilne komisije so bili nato pozvani h izglasovanju 

proceduralnega sklepa:  

 

 

Sklep je bil zavrnjen s 6 glasovi proti in 1 vzdržanim glasom. 

 

Predsednica je nato člane seznanila s prispelimi kandidaturami za redne volitve v ŠZ in UO 

ŠOVZ ŠOU v Ljubljani 12. oktobra 2022. Komisija je prejela 235 kandidatur. Sledil je pregled 

ustreznosti in pravočasnosti kandidatur, pri čemer je komisija ugotovila, da je bilo pravočasno 

oddanih vseh 235 kandidatur. Za tem je komisija presojala o popolnosti kandidatur ter odločala 

o morebitnih potrebah o pozivanju k dopolnitvam ali zavržbam zaradi hujših pomanjkljivosti. 

K dopolnitvam je bilo pozvanih 115 kandidatov oz. kandidatk, 1 kandidatura pa je bila zavržena. 

 

1. Urška Kodarin 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Samostojna kandidatura 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

2. Brina Jenček  

Volilna enota: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 

Sklep št. 2: Volilna komisija na predlog predsednice z odlokom imenuje Niko Šalamon na 

mesto tajnika Volilne komisije. 

Sklep št. 3.1: Ali se člani Volilne komisije strinjajo, da se 8. redno sejo zvočno in/ali slikovno 

snema? 

Sklep št. 3.2: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Urške Kodarin popolna. 
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Lista: Lista PM 

Kandidira za predstavnico interesnega področja kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

3. Bor Ravbar 

Volilna enota: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 

Lista: Lista PM 

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

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

4. Peter Ravbar Marn 

Volilna enota: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 

Lista: Lista PM 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

5. Uroš Tesič 

Volilna enota: Fakulteta za arhitekturo 

Lista: Modul 

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

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

6. Veronika Tržan 

Sklep št. 3.3: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Brine Jenček ni popolna, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi. 

Sklep št. 3.4: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Bora Ravbarja ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.5: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Petra Ravbarja Marna ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

Sklep št. 3.6: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Uroša Tesiča popolna. 
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Volilna enota: Fakulteta za arhitekturo 

Lista: Modul 

Kandidira za predstavnico interesnega področja kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

7. Arne Jernej Stare 

Volilna enota: Fakulteta za arhitekturo 

Lista: Modul 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

8. Martin Horvat 

Volilna enota: Fakulteta za matematiko in fiziko 

Lista: Vektor 

Kandidira za predstavnika interesnega področja športa in turizma. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

9. Luka Paljk 

Volilna enota: Fakulteta za matematiko in fiziko 

Lista: Vektor 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

Sklep št. 3.7: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Veronike Tržan ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.8: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Arneja Jerneja Stareta ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.9: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Martina Horvata popolna. 

Sklep št. 3.10: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Luka Paljka ni popolna, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  
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10. Marko Urbanč 

Volilna enota: Fakulteta za matematiko in fiziko 

Lista: Vektor 

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

11. Nik Globučnik 

Volilna enota: Fakulteta za matematiko in fiziko 

Lista: Vektor 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

12. Maj Leandro Klančnik Kunstelj 

Volilna enota: Fakulteta za matematiko in fiziko 

Lista: Vektor  

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

13. Luka Umek 

Volilna enota: Fakulteta za matematiko in fiziko 

Lista: Vektor 

Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture in založništva.  

 

 

Sklep št. 3.11: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Markota Urbanča ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.12: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Nika Globučnika popolna. 

Sklep št. 3.13: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Maja Leandra Klančnika Kunstelja 

ni popolna, zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k 

dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.14: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Luka Umeka ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  
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Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

14. Brina Sitar 

Volilna enota: Fakulteta za farmacijo 

Lista: Serotonin 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

15. Jure Glodež 

Volilna enota: Fakulteta za farmacijo 

Lista: Serotonin 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

16. Leonora Prestreši 

Volilna enota: Fakulteta za farmacijo 

Lista: Serotonin 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

17. Špela Trop 

Volilna enota: Fakulteta za farmacijo 

Lista: Serotonin 

Kandidira za predstavnico interesnega področja izobraževanja. 

 

 

Sklep št. 3.15: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Brine Sitar popolna. 

Sklep št. 3.16: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Jureta Glodeža popolna. 

Sklep št. 3.17: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Leonore Prestreši popolna. 

Sklep št. 3.18: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Špele Trop ni popolna, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  
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Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

18. Uroš Bucalo 

Volilna enota: Fakulteta za farmacijo 

Lista: Serotonin 

Kandidira za predstavnika interesnega področja športa in turizma. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

19. Neža Mavri 

Volilna enota: Fakulteta za farmacijo 

Lista: Serotonin 

Kandidira za predstavnico interesnega področja kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

20. Sofija Zavratnik Kain 

Volilna enota: Akademija za glasbo 

Lista: Takt 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

21. Tina Trivlinović 

Volilna enota: Akademija za glasbo 

Lista: Takt 

Kandidira za predstavnico interesnega področja kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.19: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Uroša Bucala popolna. 

Sklep št. 3.20: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Neže Mavri popolna. 

Sklep št. 3.21: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Sofije Zavratnik Kain popolna. 

Sklep št. 3.22: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Tine Trivlinović ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  
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22. Špela Pokorn  

Volilna enota: Akademija za glasbo  

Lista: Takt 

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

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

23. Anouk Hartmans 

Volilna enota: Filozofska fakulteta  

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnika interesnega področja anglistike in amerikanistike.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

24. Eva Krštinc 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnico interesnega področja pedagogike in andragogike.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

25. Gal Rebolj  

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Samostojna kandidatura 

Kandidira za predstavnika interesnega področja filozofije.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.23: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Špele Pokorn ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.24: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Anouk Hartmans popolna. 

Sklep št. 3.25: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Eve Krštinc ni popolna, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.26: Volilna komisija je sklenila, da se kandidaturo Gala Rebolja v skladu s 1. 

odstavkom 44. člena Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani zavrže. 
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26. Brita Bautin  

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev  

Kandidira za predstavnico interesnega področja slovenistike.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

27. Alen Irsič 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnika interesnega področja arheologije.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

28. Klara Eva Draškovič  

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev  

Kandidira za predstavnico interesnega področja primerjalno in splošno jezikoslovje.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

29. Nika Predalič 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnico interesnega področja romanskih jezikov in književnosti.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

30. Združena lista študentskih društev 

Sklep št. 3.27: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Brine Bautin ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

a 

Sklep št. 3.28: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Alena Irsiča popolna. 

Sklep št. 3.29: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Klare Eve Draškovič popolna. 

Sklep št. 3.30: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Nike Predalič popolna. 
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Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev  

Kandidira za predstavnika interesnega področja zgodovine.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

31. Katja Štefanič 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnico interesnega področja slavistike.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

32. Gašper Milost 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev  

Kandidira za predstavnika interesnega področja ? 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

33. Kaja Prelec 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnico interesnega področja azijskih študij.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

34. Nika Černoga 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Sklep št. 3.31: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Združene liste študentskih 

društev popolna. 

Sklep št. 3.32: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Katje Štefanič popolna. 

Sklep št. 3.33: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Gašperja Milosta popolna. 

Sklep št. 3.34: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Kaje Prelec ni popolna, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 11 od 62 

 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnico interesnega področja sociologije.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

35. Lea Mioč 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnico interesnega področja prevajalstvo.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

36. Neža Jakšič  

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnico interesnega področja etnologije.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

37. Lea Pinter 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnico interesnega področja muzikologije.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

38. Klara Babič 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnico interesnega področja psihologije. 

 

Sklep št. 3.35: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Nike Černoge popolna. 

Sklep št. 3.36: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Lee Mioč popolna. 

Sklep št. 3.37: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Neže Jakšič popolna. 

Sklep št. 3.38: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Lee Pinter popolna. 
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Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

39. Nazariy Shebunchak 

Volilna enota: Filozofska fakulteta  

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnika interesnega področja bibliotekarstvo.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

40. Iva Bostič 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnico interesnega področja umetnostne zgodovine.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

41. Larisa Kosi 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnico interesnega področja geografije. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

42. Gal Šmajs 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnika interesnega področja klasične filologije.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.39: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Klare Babič popolna. 

Sklep št. 3.40: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Nazariy Shebunchak popolna. 

Sklep št. 3.41: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Ive Bostič popolna. 

Sklep št. 3.42: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Larise Kosi popolna. 

Sklep št. 3.43: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Gala Šmajsa popolna. 
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43. Matevž Rems 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnika interesnega področja primerjalne književnosti.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

44. Domen Vrhovnik 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnika Visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

45. Nika Vidrih 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnico interesnega področja germanistike.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

46. Sara Dujić 

Volilna enota: Filozofska fakulteta 

Lista: Združena lista študentskih društev 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.44: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Matevža Remsa ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.45: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Domena Vrhovnika popolna. 

Sklep št. 3.46: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Nike Vidrih popolna. 

Sklep št. 3.47: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Sare Dujić ni popolna, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  
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47. Sara Peklenik  

Volilna enota: Fakulteta za elektrotehniko 

Lista: Potencial  

Kandidira za predstavnico interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

48. Timotej Petrovčič  

Volilna enota: Fakulteta za elektrotehniko 

Lista: Potencial 

Kandidira za predstavnika Visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

49. Rok Klobučar 

Volilna enota: Fakulteta za elektrotehniko 

Lista: Potencial  

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

50. Miha Peterle  

Volilna enota: Fakulteta za elektrotehniko 

Lista: Potencial  

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.48: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Sara Peklenik popolna. 

Sklep št. 3.49: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Timoteja Petrovčiča ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

 

Sklep št. 3.50: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Roka Klobučarja ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

  

Sklep št. 3.51: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Miha Peterleta popolna. 
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51. Manca Zdešar  

Volilna enota: Fakulteta za elektrotehniko 

Lista: Potencial 

Kandidira za predstavnico interesnega področja kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

52. Gaj Kolšek  

Volilna enota: Fakulteta za družbene vede 

Lista: Fodem  

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

53. Sara Štiglic  

Volilna enota: Fakulteta za družbene vede 

Lista: Fodem 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

54. Manca Debenc  

Volilna enota: Fakulteta za družbene vede 

Lista: Fodem 

Kandidira za predstavnico interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep št. 3.52: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Mance Zdešar ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.53: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Gaja Kolška ni popolna, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.54: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Sare Štiglic ni popolna, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

  

Sklep št. 3.55: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Mance Debenc popolna. 
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Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

55. Hana Samec Sekereš  

Volilna enota: Fakulteta za družbene vede 

Lista: Fodem  

Kandidira za predstavnico interesnega področja športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

56. Srđan Veljančić 

Volilna enota: Fakulteta za družbene vede 

Lista: Fodem 

Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

57. Erik Žnidaršič  

Volilna enota: Fakulteta za družbene vede 

Lista: Fodem  

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

58. Nikola Vračević 

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Združeni NTF  

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep št. 3.56: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Hane Samec Sekereš ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.57: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Srđana Veljančića popolna. 

Sklep št. 3.58: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Erika Žnidaršiča ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.59: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Nikole Vračevića popolna. 
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Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

59. Nedžad Kanurić 

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Združeni NTF 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

60. Blaž Žerjav Jereb 

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Združeni NTF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

61. Pia Popovič 

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Združeni NTF 

Kandidira za predstavnico interesnega področja kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

62. Aljaž Rebol  

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Združeni NTF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.60: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Nedžada Kanurića popolna. 

Sklep št. 3.61: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Blaža Žerjava Jereba popolna. 

Sklep št. 3.62: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Pie Popovič popolna. 

Sklep št. 3.63: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Aljaža Rebola ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  
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63. Jošt Iršič  

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Združeni NTF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

64. Aneta Velkova  

Volilna enota: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Lista: Lilasti 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

65. Lan Patrick Pal 

Volilna enota: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Lista: Lilasti 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

66. Mark Kržišnik  

Volilna enota: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Lista: Lilasti 

Kandidira za predstavnika interesnega področja športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.64: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Jošta Iršiča ni popolna, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.65: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Anete Velkove ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.66: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Lana Patricka Pala popolna. 

Sklep št. 3.67: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Marka Kržišnika popolna. 
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67. Marcel Tušek  

Volilna enota: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Lista: Lilasti 

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

68. Neža Peternel  

Volilna enota: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Lista: Lilasti 

Kandidira za predstavnico interesnega področja založništva in kulture.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

69. Nejc Godec  

Volilna enota: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Lista: Lilasti 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

70. Daniel Mačešič Šulterer  

Volilna enota: Ekonomska fakulteta  

Lista: Sigma 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.   

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.68: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Marcela Tuška popolna. 

Sklep št. 3.69: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Neže Peternel popolna. 

Sklep št. 3.70: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Nejca Godca ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.71: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Daniela Mačešiča Šultererja 

popolna. 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 20 od 62 

 

 

71. Abel Pucer 

Volilna enota: Ekonomska fakulteta  

Lista: Sigma  

Kandidira za predstavnika interesnega področja športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

72. Matic Velepič  

Volilna enota: Ekonomska fakulteta  

Lista: Sigma  

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

73. Tim Kržič 

Volilna enota: Ekonomska fakulteta 

Lista: Povezani EF 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

74. Jernej Kavčič  

Volilna enota: Ekonomska fakulteta 

Lista: Povezani EF 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.72: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Abela Pucerja popolna. 

Sklep št. 3.73: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Matica Velepiča ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.74: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Tima Kržiča popolna. 

Sklep št. 3.75: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Jerneja Kavčiča ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  
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75. Maša Berger 

Volilna enota: Ekonomska fakulteta 

Lista: Povezani EF 

Kandidira za predstavnico interesnih področij športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

76. Kim Tot 

Volilna enota: Ekonomska fakulteta 

Lista: Povezani EF 

Kandidira za predstavnico interesnega področja izobraževanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

77. Kaja Ferjan  

Volilna enota: Ekonomska fakulteta 

Lista: Povezani EF 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

78. Luka Delič 

Volilna enota: Ekonomska fakulteta 

Lista: Povezani EF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

79. Urban Pečoler  

Volilna enota: Fakulteta za matematiko in fiziko 

Sklep št. 3.76: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Maše Berger popolna. 

Sklep št. 3.77: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Kim Tot popolna. 

Sklep št. 3.78: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Kaje Ferjan popolna. 

Sklep št. 3.79: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Luka Delića ni popolna, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  
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Lista: Mafija  

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

80. Nejc Jenko  

Volilna enota: Fakulteta za matematiko in fiziko 

Lista: Mafija 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

81. Jakob Gal Frankovič   

Volilna enota: Fakulteta za matematiko in fiziko 

Lista: Mafija 

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

82. Andrej Polak  

Volilna enota: Fakulteta za matematiko in fiziko 

Lista: Mafija 

Kandidira za predstavnika interesni področji športa in turizma. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

83. Neja Lovrinčič  

Sklep št. 3.80: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Urbana Pečolerja popolna. 

Sklep št. 3.81: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Nejca Jenka ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.82: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Jakoba Gala Frankoviča ni 

popolna, zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k 

dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.83: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Andreja Polaka popolna. 
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Volilna enota: Fakulteta za matematiko in fiziko 

Lista: Mafija  

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

84. Gašper Pirkovič  

Volilna enota: Fakulteta za matematiko in fiziko 

Lista: Mafija 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

85. David Pavlović 

Volilna enota: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije 

Lista: Samostojna kandidatura  

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

86. Gaja Urbinc  

Volilna enota: Fakulteta za elektrotehniko  

Lista: Elektrina  

Kandidira za predstavnico interesnih področij športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

87. Nal Jurak  

Volilna enota: Fakulteta za elektrotehniko  

Sklep št. 3.84: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Neje Lovrinčič popolna. 

Sklep št. 3.85: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Gašperja Pirkoviča ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.86: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Davida Pavlovića ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.87: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Gaje Urbinc ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  
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Lista: Elektrina 

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

88. Tim Kalan 

Volilna enota: Fakulteta za elektrotehniko 

Lista: Elektrina 

Kandidira za predstavnika interesnih področij kulture in izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

89. Luka Vranek 

Volilna enota: Fakulteta za pomorstvo in promet 

Lista: Samostojna kandidatura 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

90. Žiga Šarman 

Volilna enota: Fakulteta za upravo  

Lista: Samostojna kandidatura 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

91. Zala Plevnik  

Sklep št. 3.88: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Nala Juraka ni popolna, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.89: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Tima Kalana ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.90: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Luka Vraneka ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.91: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Žiga Šarmana popolna. 
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Volilna enota: Fakulteta za socialno delo  

Lista: Samostojna kandidatura 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

92. Pija Sluga  

Volilna enota: Fakulteta za strojništvo  

Lista: Lista aktivnih FS  

Kandidira za predstavnico interesnega področja mednarodnega sodelovanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

93. Mija Sluga  

Volilna enota: Fakulteta za strojništvo 

Lista: Lista aktivnih FS 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

94. Matic Jelen 

Volilna enota: Zdravstvena fakulteta  

Lista: Talenta v belem  

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

95. Neja Hranjec  

Volilna enota: Zdravstvena fakulteta 

Sklep št. 3.92: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Zale Plevnik popolna. 

Sklep št. 3.93: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Pije Sluge ni popolna, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.94: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Mije Sluge ni popolna, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

  

Sklep št. 3.95: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Matica Jelena popolna. 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 26 od 62 

 

Lista: Talenta v belem 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

96. Luka Mihalič  

Volilna enota: Fakulteta za upravo  

Lista: FUL povezani  

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

97. Klavdija Košec  

Volilna enota: Fakulteta za upravo  

Lista: FUL povezani 

Kandidira za predstavnico interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

98. Nina Kelhar  

Volilna enota: Fakulteta za upravo 

Lista: FUL povezani 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

99. Luka Stojanov  

Volilna enota: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije 

Lista: S5 povezani  

Sklep št. 3.96: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Neje Hranjec popolna. 

Sklep št. 3.97: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Luka Mihaliča popolna. 

Sklep št. 3.98: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Klavdije Košec ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.99: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Nine Kelhar popolna. 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 27 od 62 

 

Kandidira za predstavnika interesnih področij kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

100. Kristijan Slunjski  

Volilna enota: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije 

Lista: S5 povezani 

Kandidira za predstavnika višješolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.   

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

101. Klemen Perih  

Volilna enota: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije 

Lista: S5 povezani 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

102. Nika Štrekelj 

Volilna enota: Fakulteta za socialno delo  

Lista: ZA FSD 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

103. Tinkara Ravnak  

Volilna enota: Fakulteta za socialno delo 

Sklep št. 3.100: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Luka Stojanova popolna. 

Sklep št. 3.101: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Kristjana Slunjskega ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.102: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Klemna Periha ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.103: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Nike Štrekelj popolna. 
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Lista: ZA FSD 

Kandidira za predstavnico interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

104. Patricija Pogorelčnik  

Volilna enota: Fakulteta za socialno delo 

Lista: ZA FSD  

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

105. Bisera Nikoloska 

Volilna enota: Fakulteta za računalništvo in informatiko 

Lista: Friki 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

106. Matevž Skender  

Volilna enota: Fakulteta za računalništvo in informatiko 

Lista: Friki 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

107. Matej Ahačič  

Volilna enota: Fakulteta za računalništvo in informatiko 

Sklep št. 3.104: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Tinkare Ravnak popolna. 

Sklep št. 3.105: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Patricije Pogorelčnik 

popolna. 

Sklep št. 3.106: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Bisere Nikoloske popolna. 

Sklep št. 3.107: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Matevža Skenderja popolna. 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 29 od 62 

 

Lista: Friki 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

108. Lara Ničetin 

Volilna enota: Fakulteta za računalništvo in informatiko 

Lista: Friki 

Kandidira za predstavnico interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

109. Nina Plevnik 

Volilna enota: Fakulteta za računalništvo in informatiko 

Lista: Friki 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

110. Luka Žohar 

Volilna enota: Fakulteta za računalništvo in informatiko 

Lista: Friki 

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

111. Fazli Gashi  

Volilna enota: Zdravstvena fakulteta 

Lista: Pacienti  

Sklep št. 3.108: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Mateja Ahačiča ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.109: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Lare Ničetin ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

  

Sklep št. 3.110: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Nine Plevnik popolna. 

Sklep št. 3.111: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Luka Žoharja popolna. 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 30 od 62 

 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

112. Tadej Ornik  

Volilna enota: Zdravstvena fakulteta 

Lista: Pacienti  

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

113. Katja Mezek 

Volilna enota: Zdravstvena fakulteta 

Lista: Pacienti 

Kandidira za predstavnico interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

114. Lara Guček 

Volilna enota: Zdravstvena fakulteta 

Lista: Pacienti 

Kandidira za predstavnico interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

115. Lara Mihelič 

Volilna enota: Zdravstvena fakulteta 

Sklep št. 3.112: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Fazlija Gashija ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.113: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Tadeja Ornika popolna. 

Sklep št. 3.114: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Katje Mezek popolna. 

Sklep št. 3.115: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Lare Guček ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 31 od 62 

 

Lista: Pacienti 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

116. Matej Smrečnik  

Volilna enota: Zdravstvena fakulteta 

Lista: Pacienti 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa in turizma. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

117. Patricija Detiček  

Volilna enota: Fakulteta za državne in evropske študije  

Lista: Združenje aktivnih ZA FDŠ  

Kandidira za predstavnico interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

118. Polona Azarov 

Volilna enota: Fakulteta za državne in evropske študije  

Lista: Združenje aktivnih ZA FDŠ 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

119. Urška Matejčič  

Volilna enota: Fakulteta za pomorstvo in promet  

Sklep št. 3.116: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Lare Mihelič popolna. 

Sklep št. 3.117: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Mateja Smrečnika ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.118: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Patricije Detiček popolna. 

Sklep št. 3.119: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Polone Azarov ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

  



                                   

 

                                                

 
 

Stran 32 od 62 

 

Lista: Pomorščaki  

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

120. Vid Požar 

Volilna enota: Fakulteta za pomorstvo in promet 

Lista: Pomorščaki 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

121. Nejc Valenčič  

Volilna enota: Fakulteta za pomorstvo in promet 

Lista: Pomorščaki 

Kandidira za predstavnika interesnih področij kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

122. Matej Matos  

Volilna enota: Fakulteta za strojništvo 

Lista: Študentje strojnik.si  

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

Sklep št. 3.120: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Urške Matejčič popolna. 

Sklep št. 3.121: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Vida Požarja ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.122: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Nejca Valenčiča ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.123: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Mateja Matosa ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 33 od 62 

 

123. Patricija Cirar 

Volilna enota: Fakulteta za strojništvo  

Lista: Študentje strojnik.si 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

124. Gal Šinkovec 

Volilna enota: Fakulteta za strojništvo 

Lista: Študentje strojnik.si  

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

125. Majda Jenko 

Volilna enota: Fakulteta za strojništvo 

Lista: Študentje strojnik.si 

Kandidira za predstavnico interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

126. Blaž Kuplen 

Volilna enota: Fakulteta za strojništvo 

Lista: Študentje strojnik.si 

Kandidira za predstavnika interesnih področij kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.124: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Patricije Cirar ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.125: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Gala Šinkovca ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.126: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Majde Jenko ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.127: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Blaža Kuplena ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 34 od 62 

 

 

127. Kevin Pavlin 

Volilna enota: Fakulteta za strojništvo 

Lista: Študentje strojnik.si 

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

128. Jaka Šter 

Volilna enota: Fakulteta za elektrotehniko  

Lista: Štromar.si  

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

129. Tilen Baš 

Volilna enota: Fakulteta za elektrotehniko 

Lista: Štromar.si 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

130. Jan Kitanovski  

Volilna enota: Fakulteta za elektrotehniko 

Lista: Štromar.si 

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja.  

 

Sklep št. 3.128: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Kevina Pavlina ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.129: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Jaka Štera ni popolna, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.130: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Tilna Baša ni popolna, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 35 od 62 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

131. Matija Pilko  

Volilna enota: Fakulteta za elektrotehniko 

Lista: Štromar.si 

Kandidira za predstavnika interesnih področij kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

132. Kristian Kek 

Volilna enota: Fakulteta za elektrotehniko 

Lista: Štromar.si 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

133. Katarina Marija Schwarzbartl 

Volilna enota: Fakulteta za elektrotehniko 

Lista: Štromar.si 

Kandidira za predstavnico interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

134. Blaž Končan 

Volilna enota: Šola za risanje in slikanje  

Lista: Kreativci  

Sklep št. 3.131: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Jana Kitanovskega ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.132: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Matije Pilka ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

  

Sklep št. 3.133: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Kristiana Keka ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.134: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Katarine Marije Schwarzbartl ni 

popolna, zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k 

dopolnitvi.  

 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 36 od 62 

 

Kandidira za predstavnika višješolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

135. Hedvika Kolman  

Volilna enota: Šola za risanje in slikanje 

Lista: Kreativci 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

136. Alan Krumenaker  

Volilna enota: Fakulteta za matematiko in fiziko  

Lista: Algebros  

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

137. Gal Zmazek  

Volilna enota: Fakulteta za matematiko in fiziko 

Lista: Algebros 

Kandidira za predstavnika interesnih področij kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

138. Žan Luka Kolarič  

Volilna enota: Fakulteta za matematiko in fiziko 

Sklep št. 3.135: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Blaža Končana popolna. 

Sklep št. 3.136: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Hedvike Kolman ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.137: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Alana Krumenakerja ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.138: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Gala Zmazka ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  
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Lista: Algebros 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

139. Vasja Lev Kirn 

Volilna enota: Fakulteta za računalništvo in informatiko  

Lista: Friconnect 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

140. Jure Čufer 

Volilna enota: Fakulteta za računalništvo in informatiko 

Lista: Friconnect 

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

141. Rok Kuralt 

Volilna enota: Teološka fakulteta  

Lista: Človek sem 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

Sklep št. 3.139: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Žana Luke Kolariča, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.140: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Vasje Leva Kirna ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.141: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Jureta Čuferja ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

  

Sklep št. 3.142: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Roka Kuralta ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  
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142. Zana Kunaver  

Volilna enota: Teološka fakulteta 

Lista: Človek sem 

Kandidira za predstavnico interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

143. Sanja Kostadinova  

Volilna enota: Teološka fakulteta 

Lista: Človek sem 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

144. Klemen Herman 

Volilna enota: Fakulteta za strojništvo  

Lista: !sestanek  

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

145. Ada Kotar Celarc 

Volilna enota: Fakulteta za strojništvo 

Lista: !sestanek 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.143: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Zane Kunaver ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

  

Sklep št. 3.144: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Sanje Kostadinove ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.145: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Klemena Hermana popolna. 

Sklep št. 3.146: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Ade Kotar Celarc popolna. 
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146. Laura Cimperman  

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Fantomska nit 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

147. Jaka Grm 

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Fantomska nit 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

148. Ivana Hreščak 

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Fantomska nit 

Kandidira za predstavnico interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

149. Elena Koradin 

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Fantomska nit 

Kandidira za predstavnico interesnega področja izobraževanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.147: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Laure Cimperman ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.148: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Jake Grma ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

  

Sklep št. 3.149: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Ivane Hreščak popolna. 

Sklep št. 3.150: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Elene Koradin popolna. 
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150. Maša Macedoni 

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Fantomska nit 

Kandidira za predstavnico interesnih področij športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

151. Anamarija Bačani 

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Fantomska nit 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

152. Tadej Rajgelj 

Volilna enota: Medicinska fakulteta 

Lista: Možgan MF  

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

153. David Vidmar 

Volilna enota: Medicinska fakulteta 

Lista: Možgan MF 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.151: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Maše Macedoni ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.152: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Anamarije Bačani ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

  

Sklep št. 3.153: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Tadeja Rajglja popolna. 

Sklep št. 3.154: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Davida Vidmarja popolna. 
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154. Benjamin Zupančič 

Volilna enota: Medicinska fakulteta 

Lista: Možgan MF 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

155. Domen Kovačič 

Volilna enota: Medicinska fakulteta 

Lista: Možgan MF 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

156. Mercedes Polajnar  

Volilna enota: Biotehniška fakulteta 

Lista: Bovčka team  

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

157. Metod Cvetko 

Volilna enota: Biotehniška fakulteta 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.155: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Benjamina Zupančiča ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.156: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Domena Kovačiča popolna. 

Sklep št. 3.157: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Mercedesa Polajnarja popolna. 

Sklep št. 3.158: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Metoda Cvetka popolna. 
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158. Žiga Štrukelj 

Volilna enota: Biotehniška fakulteta 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika interesnega področja agronomije.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

159. Jon Budihna  

Volilna enota: Biotehniška fakulteta 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika interesnega področja biologije.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

160. Nikolina Mencin  

Volilna enota: Biotehniška fakulteta 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnico interesnega področja gozdarstva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

161. Ria Ileršič  

Volilna enota: Biotehniška fakulteta 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika interesnega področja krajinske arhitekture.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

162. Andrej Koritnik  

Sklep št. 3.159: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Žige Štruklja ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.160: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Jona Budihna ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.161: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Nikoline Mencin popolna. 

Sklep št. 3.162: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Rie Ileršič popolna. 
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Volilna enota: Biotehniška fakulteta 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika interesnega področja lesarstva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

163. Ana Fabjan 

Volilna enota: Biotehniška fakulteta 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnico interesnega področja zootehnike.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

164. Mojca Lazar 

Volilna enota: Biotehniška fakulteta 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnico interesnih področij živilstva in prehrane. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

165. Katarina Valentinčič  

Volilna enota: Biotehniška fakulteta 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnico interesnega področja biotehnologije.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

166. Matevž Žolnir  

Volilna enota: Biotehniška fakulteta 

Lista: Bovčka team 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mikrobiologije.  

Sklep št. 3.163: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Andreja Koritnika popolna. 

Sklep št. 3.164: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Ane Fabjan popolna. 

Sklep št. 3.165: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Mojce Lazar popolna. 

Sklep št. 3.166: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Katarine Valentinčič popolna. 
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Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

167. Alja Alijagić 

Volilna enota: Pedagoška fakulteta  

Lista: Najboljši pedagogi  

Kandidira za predstavnico interesnih področij športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

168. Lana Leskovšek  

Volilna enota: Pedagoška fakulteta 

Lista: Najboljši pedagogi 

Kandidira za predstavnico interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

169. Sara Ivančevič  

Volilna enota: Pedagoška fakulteta 

Lista: Najboljši pedagogi 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

170. Špela Naglič  

Volilna enota: Pedagoška fakulteta 

Lista: Najboljši pedagogi 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep št. 3.167: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Matevža Žolnirja popolna. 

Sklep št. 3.168: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Alje Alijagić popolna. 

Sklep št. 3.169: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Lane Leskovšek popolna. 

Sklep št. 3.170: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Sare Ivančevič popolna. 

Sklep št. 3.171: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Špele Naglič popolna. 
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Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

171. Alja Dobnik 

Volilna enota: Pedagoška fakulteta 

Lista: Najboljši pedagogi 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

172. Špela Konda 

Volilna enota: Pedagoška fakulteta 

Lista: Najboljši pedagogi 

Kandidira za predstavnico interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

173. Gaja Lapornik  

Volilna enota: Fakulteta za družbene vede 

Lista: Društveniki  

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

174. Laura Malavašič  

Volilna enota: Fakulteta za družbene vede 

Lista: Društveniki 

Kandidira za predstavnico interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.172: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Alje Dobnik popolna. 

Sklep št. 3.173: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Špele Konde ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

  

Sklep št. 3.174: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Gaje Lapornik popolna. 

Sklep št. 3.175: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Laure Malavašič popolna. 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 46 od 62 

 

 

175. Nastja Felkar 

Volilna enota: Fakulteta za družbene vede 

Lista: Društveniki 

Kandidira za predstavnico interesnih področij športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

176. Max Davidović 

Volilna enota: Fakulteta za družbene vede 

Lista: Društveniki 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

177. Tjaša Tomše 

Volilna enota: Fakulteta za družbene vede 

Lista: Društveniki 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

178. Arber Ramadani 

Volilna enota: Fakulteta za družbene vede 

Lista: Društveniki 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

Sklep št. 3.176: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Nastje Felkar popolna. 

Sklep št. 3.177: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Maxa Davidovića popolna. 

Sklep št. 3.178: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Tjaše Tomše popolna. 

Sklep št. 3.179: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Arberja Ramadanija popolna. 
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179. Tilen Skobir 

Volilna enota: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Lista: Funkcionalna skupina  

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

180. Maja Kobal 

Volilna enota: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Lista: Funkcionalna skupina 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

181. Tomaž Modic 

Volilna enota: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Lista: Funkcionalna skupina 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

182. Nal Aplinc 

Volilna enota: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Lista: Funkcionalna skupina 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.180: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Tilna Skobirja popolna. 

Sklep št. 3.181: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Maje Kobal ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.182: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Tomaža Modica ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.183: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Nala Aplinca popolna. 
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183. Taja Mužič 

Volilna enota: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Lista: Funkcionalna skupina 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

184. Žan Adam 

Volilna enota: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Lista: Funkcionalna skupina 

Kandidira za predstavnika interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

185. Martin Rojc 

Volilna enota: Teološka fakulteta  

Lista: Teologi  

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

186. Živa Dobrovoljc  

Volilna enota: Teološka fakulteta 

Lista: Teologi 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

187. Rok Dajnko  

Sklep št. 3.184: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Taje Mužič popolna. 

Sklep št. 3.185: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Žana Adama popolna. 

Sklep št. 3.186: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Martina Rojca ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.187: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Žive Dobrovoljc popolna. 
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Volilna enota: Teološka fakulteta 

Lista: Teologi 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

188. Katarina Vršič Riedl 

Volilna enota: Veterinarska fakulteta  

Lista: Lista za veterino  

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

189. Ana Brecelj Kolar 

Volilna enota: Veterinarska fakulteta 

Lista: Lista za veterino 

Kandidira za predstavnico interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

190. Hana Dougan  

Volilna enota: Veterinarska fakulteta 

Lista: Lista za veterino 

Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

191. Anže Tratar  

Volilna enota: Akademija za glasbo  

Sklep št. 3.188: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Roka Dajnka ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.189: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Katarine Vršič Riedl popolna. 

Sklep št. 3.190: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Ane Brecelj Kolar popolna. 

Sklep št. 3.191: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Hane Dougan popolna. 
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Lista: Modri glasbeniki 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

192. Tara Sinkovič 

Volilna enota: Akademija za glasbo 

Lista: Modri glasbeniki 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

193. Martin Vasle 

Volilna enota: Akademija za glasbo 

Lista: Modri glasbeniki 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

194. Hana Besjedica 

Volilna enota: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje  

Lista: Art vangarda  

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

195. Ema Širec 

Sklep št. 3.192: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Anžeta Tratarja ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.193: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Tare Sinkovič ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.194: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Martina Vasleta ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.195: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Hane Besjedice popolna. 
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Volilna enota: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje  

Lista: Art vangarda 

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

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

196. Gabriel Klančar 

Volilna enota: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 

Lista: Art vangarda 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

197. Kevin Mekičar 

Volilna enota: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

Lista: Sile FGG 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

198. Luka Medvešek 

Volilna enota: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

Lista: Sile FGG 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.196: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Eme Širec ni popolna, zato bo v 

skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.197: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Gabriela Klančarja popolna. 

Sklep št. 3.198: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Kevina Mekičarja ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.199: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Luke Medveška ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 52 od 62 

 

 

199. Sabina Rožac 

Volilna enota: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

Lista: Sile FGG 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

200. Jure Kavčič 

Volilna enota: Fakulteta za šport 

Lista: Sem DIF  

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

201. Maj Nanut 

Volilna enota: Fakulteta za šport 

Lista: Sem DIF 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

202. Ema Kačičnik  

Volilna enota: Fakulteta za šport 

Lista: Sem DIF 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.200: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Sabine Rožac ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.201: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Jureta Kavčiča ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.202: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Maja Nanuta popolna. 

Sklep št. 3.203: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Eme Kačičnik ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 53 od 62 

 

 

203. Martin Debeljak  

Volilna enota: Fakulteta za arhitekturo  

Lista: Arhi aktiv 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

204. Anton Jakob Bonča  

Volilna enota: Fakulteta za arhitekturo 

Lista: Arhi aktiv 

Kandidira za predstavnika interesnih področij kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

205. Marko Štepec Soss 

Volilna enota: Fakulteta za arhitekturo 

Lista: Arhi aktiv 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

206. Matej Igličar 

Volilna enota: Pravna fakulteta  

Lista: Panda  

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

 

Sklep št. 3.204: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Martina Debeljaka ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.205: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Antona Jakoba Bonče ni 

popolna, zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k 

dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.206: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Marko Štepca Sossa ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 54 od 62 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

207. Flora Hawlina 

Volilna enota: Pravna fakulteta 

Lista: Panda 

Kandidira za predstavnika interesnega področja kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

208. Oskar Škulj 

Volilna enota: Pravna fakulteta 

Lista: Panda  

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

209. Aneja Mlakar 

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Naš NTF 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

210. Maks Rotar 

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Naš NTF 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani. 

Sklep št. 3.207: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Mateja Igličarja ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

  

Sklep št. 3.208: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Flore Hawline popolna.  

Sklep št. 3.209: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Oskarja Škulja ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.210: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Aneje Mlakar popolna. 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 55 od 62 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

211. Ana Stevanovski  

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Naš NTF 

Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

212. Anja Majcen 

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Naš NTF 

Kandidira za predstavnico interesnega področja mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

213. Liza Skube 

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Naš NTF 

Kandidira za predstavnico interesnih področij športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

214. Tjaša Guštin 

Volilna enota: Naravoslovnotehniška fakulteta 

Lista: Naš NTF 

Kandidira za predstavnico interesnega področja izobraževanja. 

 

Sklep št. 3.211: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Maksa Rotarja ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.212: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Ane Stevanovski popolna. 

Sklep št. 3.213: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Anje Majcen popolna. 

Sklep št. 3.214: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Lize Skube ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 56 od 62 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

215. Lara Tepeš 

Volilna enota: Fakulteta za farmacijo  

Lista: Drug dealer  

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

216. Lana Svečko 

Volilna enota: Fakulteta za farmacijo 

Lista: Drug dealer 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

217. Ljupka Pavlova 

Volilna enota: Fakulteta za farmacijo 

Lista: Drug dealer 

Kandidira za predstavnico interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

218. Luka Podboršek 

Volilna enota: Fakulteta za farmacijo 

Lista: Drug dealer 

Kandidira za predstavnika interesnega področja mednarodnega sodelovanja.  

Sklep št. 3.215: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Tjaše Guštin ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

  

Sklep št. 3.216: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Lare Tepeš ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.217: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Lane Svečko ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

  

Sklep št. 3.218: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Ljupke Pavlove popolna. 
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Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

219. David Vuk 

Volilna enota: Fakulteta za farmacijo 

Lista: Drug dealer 

Kandidira za predstavnika interesnih področij kulture in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

220. Juš Navratil 

Volilna enota: Fakulteta za farmacijo 

Lista: Drug dealer 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

221. Ajda Žarn 

Volilna enota: Medicinska fakulteta  

Lista: Obrazi MF 

Kandidira za predstavnico interesnega področja mednarodnega sodelovanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

222. Luka Đekić 

Volilna enota: Medicinska fakulteta 

Lista: Obrazi MF 

Kandidira za predstavnika interesnih področij kulture in založništva.  

 

 

Sklep št. 3.219: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Luke Podborška ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

  

Sklep št. 3.220: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Davida Vuka popolna. 

Sklep št. 3.221: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Juša Navratila popolna. 

Sklep št. 3.222: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Ajde Žarn popolna. 

Sklep št. 3.223: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Luka Đekića popolna. 
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Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

223. Rene Žnidarič 

Volilna enota: Medicinska fakulteta 

Lista: Obrazi MF 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

224. Miha Težak 

Volilna enota: Medicinska fakulteta 

Lista: Obrazi MF 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

225. Luna Šogorič 

Volilna enota: Medicinska fakulteta 

Lista: Obrazi MF 

Kandidira za predstavnico interesnega področja izobraževanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

226. Pia Mohorič Tomažin 

Volilna enota: Medicinska fakulteta 

Lista: Obrazi MF 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep št. 3.224: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Reneja Žnidariča popolna. 

Sklep št. 3.225: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Miha Težaka popolna. 

Sklep št. 3.226: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Lune Šogorič ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

  

Sklep št. 3.227: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Pie Mohorič Tomažin ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 



                                   

 

                                                

 
 

Stran 59 od 62 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

227. Nika Podakar 

Volilna enota: Pravna fakulteta 

Lista: Prepih 

Kandidira za predstavnico visokošolskega zavoda kot študentska poslanka v študentskem 

zboru ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

228. Urban Lečnik Spaić 

Volilna enota: Pravna fakulteta 

Lista: Prepih 

Kandidira za predstavnika interesnih področij športa, turizma in mednarodnega sodelovanja.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

229. Ivan Pokorn 

Volilna enota: Pravna fakulteta  

Lista: Prepih 

Kandidira za predstavnika interesnih področij kulture, izobraževanja in založništva.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

230. Domen Perovšek 

Volilna enota: Pedagoška fakulteta 

Lista: Magistrum 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.  

 

Sklep št. 3.228: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Nike Podakar ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

a  

Sklep št. 3.229: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Urbana Lečnika Spaića 

popolna. 

Sklep št. 3.230: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Ivana Pokorna ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  
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Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

231. Staša Fras 

Volilna enota: Pedagoška fakulteta 

Lista: Magistrum 

Kandidira za predstavnico interesnega področja mednarodnega sodelovanja.   

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

232. Urška Žibrat 

Volilna enota: Pedagoška fakulteta 

Lista: Magistrum 

Kandidira za predstavnico interesnega področja izobraževanja.    

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

233. Eva Česnik  

Volilna enota: Pedagoška fakulteta 

Lista: Magistrum 

Kandidira za predstavnico interesnih področij športa in turizma.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

234. Neža Ledinek Lozej  

Volilna enota: Pedagoška fakulteta 

Lista: Magistrum 

Sklep št. 3.231: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Domna Perovška ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.232: Volilna komisija je sklenila, da je kandidatura Staše Fras popolna.  

Sklep št. 3.233: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Urške Žibrat ni popolna, zato 

bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

  

Sklep št. 3.234: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Eve Česnik ni popolna, zato bo 

v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  
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Kandidira za predstavnico interesnih področij kulture, izobraževanja in založništva.   

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

235. Lenart Kolja Kokalj  

Volilna enota: Pedagoška fakulteta 

Lista: Magistrum 

Kandidira za predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v študentskem zboru 

ŠOU v Ljubljani.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

 

Ad 4 – Obveščanje članic o izvedbi rednih volitev 

 

Predsednica je člane komisije seznanila s trenutnimi aktivnostmi, povezanimi z obveščanjem 

visokošolskih in višješolskih zavodov – članic ŠOU v Ljubljani o izvedbi prihajajočih rednih 

volitev v Študentski zbor in Upravne odbore ŠOVZ 2022-2024. Volilna komisija bo članice ŠOU 

v Ljubljani obveščala preko elektronske pošte.  

 

 

Ad 5 – Razpis za Volilne odbore in Volilne inšpektorje 

 

Predsednica je članom komisije predstavila predlog razpisa za zbiranje kandidatur za Volilne 

inšpektorje ter predlog razpisa za zbiranje kandidatur za mesta članov in predsednikov Volilnih 

odborov za redne volitve v Študentski zbor in Upravne odbore ŠOVZ 2022-2024, ki bodo 

izvedene v sredo, 12. 10. 2022. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

Sklep št. 3.235: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Neže Ledinek Lozej ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvana k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 3.236: Volilna komisija je sklenila, da kandidatura Lenarta Kolja Kokalja ni popolna, 

zato bo v skladu s 44. členom Volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani pozvan k dopolnitvi.  

 

Sklep št. 4: Volilna komisija potrjuje vsebino razpisa za zbiranje kandidatur za Volilne 

inšpektorje ter razpisa za zbiranje kandidatur za mesta članov in predsednikov Volilnih odborov 

za redne volitve v Študentski zbor in Upravne odbore ŠOVZ 2022-2024 dne 12. 10. 2022. Oba 

razpisa bosta objavljena dne 21. 9. 2022 na spletni strani ŠOU in na oglasni deski Volilne 

komisije.  



                                   

 

                                                

 
 

Stran 62 od 62 

 

 

Ad 6 – Razno 

 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 23.05 

 

V Ljubljani, 20. 9. 2022  

      

 

Zapisal: Gorazd Levičnik     ¸                 Predsednica VK ŠOU v Ljubljani 

                 Medina Ćehić 

 

 

 

 

 
 


