
                                                

 

 

1 

 

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

 

ki je potekala v ponedeljek, 26. 9. 2022 ob 19.15h na Študentskem kampusu,  

Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, v prostorih Volilne komisije 

 

Seja se je začela ob 19.25 

 

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

    Kladnik, Sindi Mauko 

Opravičeno odsotni: Nika Šalamon (Tajnik VK ŠOU v LJ) 

Neopravičeno odsotni: / 

Ostali prisotni: 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje VK ŠOU v Ljubljani 

2. Potrditev zapisnike 3. izredne seje VK ŠOU v Ljubljani 

3. Seznanitev z prvimi dopolnitvami kandidatur za redne volitve v ŠZ in UO ŠOVZ ŠOU v 

LJ za mandatno obdobje 2022 - 2024 

4. Obravnava prošnje o dislocirani enoti 

5. Razno 

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.  

 

Ad 1 – Potrditev zapisnika 8. redne seje VK ŠOU v Ljubljani 

 

Predsednica je člane seznanila s predlogom zapisnika 8. redne seje VK ŠOU v Ljubljani z dne 

20. 9. 2022. Zoper njega ni bilo podanih nobenih pripomb. Člane je nato pozvala k sprejetju 

sklepa: 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

Ad 2 – Potrditev zapisnika 3. izredne seje VK ŠOU v Ljubljani 

 

Predsednica je člane seznanila s predlogom zapisnika 3. izredne seje VK ŠOU v Ljubljani z dne 

21. 9. 2022. Zoper njega ni bilo podanih nobenih pripomb. Člane je nato pozvala k sprejetju 

sklepa: 

 

Sklep št. 1: Volilna komisija potrjuje zapisnik 8. redne seje VK ŠOU v Ljubljani z dne 20. 9. 

2022. 
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Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

Ad 3 - Seznanitev z prvimi dopolnitvami kandidatur za redne volitve v ŠZ in UO ŠOVZ 

ŠOU v LJ za mandatno obdobje 2022 – 2024 

 

Volilna komisija je do sedaj prejela 9 ovojnici s pripisom Volilna komisija – dopolnitev. Volilna 

komisija je ovojnice odprla in se seznanila z dopolnitvami  kandidatov. 

 

Predsednica je člane pozvala k sprejetju sklepa: 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

 

Sklep št. 2: Volilna komisija potrjuje zapisnik 3. izredne seje VK ŠOU v Ljubljani z dne 21. 9. 

2022. 

Sklep št. 3.1: Kandidatura, ki jo je vložil Arne Jernej Stare iz 6. volilne enote UL FA, je bila 

ustrezno dopolnjena. 

 

Sklep št. 3.2: Kandidatura, ki jo je vložila Hana Samec Sekereš iz 7. volilne enote UL FDV, je 

bila ustrezno dopolnjena. 

 

Sklep št. 3.3: Kandidatura, ki jo je vložil Timotej Petrovčič 8. volilne enote UL FE, je bila 

ustrezno dopolnjena. 

 

Sklep št. 3.4: Kandidatura, ki jo je vložila Manca Zdešar iz 8. volilne enote UL FE, je bila 

ustrezno dopolnjena. 

 

Sklep št. 3.5: Glede kandidature, ki jo je vložil Benjamin Zupančič iz 21. volilne enote UL MF, 

je komisija navkljub nepravočasno oddani dopolnitvi vloge po dodatni presoji odločila, da 

je bilo pravilen kraj rojstva moč razbrati že iz potrdila o vpisu, priloženega k prvotni – 

pravočasno oddani – kandidaturi, zatorej komisija kandidaturo obravnava kot popolno. 
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Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

 

Ad 4 - Obravnava prošnje o dislocirani enoti 

 

Volilna komisija je dne 21. 9. 2022 prejela prošnjo s strani kandidatne liste Teologi iz Teološke 

fakultete o izvedbi volitev na dislocirani enoti v Mariboru. Po razpravi je predsednica predlagala 

sprejetje sklepa: 

 

 

Sklep št. 3.6: Kandidatura, ki jo je vložil Domen Perovšek iz 23. volilne enote UL PEF, je bila 

ustrezno dopolnjena. 

 

Sklep št. 3.7: Kandidatura, ki jo je vložila Urška Žibrat iz 23. volilne enote UL PEF, je bila 

ustrezno dopolnjena. 

 

Sklep št. 3.8: Kandidatura, ki jo je vložila Nika Podakar iz 24. volilne enote UL PF, je bila 

ustrezno dopolnjena. 

 

Sklep št. 3.9: Kandidatura, ki jo je vložil Kristjan Slunjski iz 25. volilne enote ŠS PET, je bila 

ustrezno dopolnjena. 

 

Sklep št. 3.10: Kandidatura, ki jo je vložila Hedvika Kolman iz 28. volilne enote VŠRS, je bila 

ustrezno dopolnjena. 

 

Sklep št. 4: Volilna komisija je odobrila prošnjo za dodelitev dodatnega volišča na dislocirani 

lokaciji volilne enote UL TEOF, Slomškov trg 20, 2000 Maribor. Odločitev bo javno objavljena 

na spletni strani in na oglasni deski ŠOU v Ljubljani. 
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Sklep je bil soglasno sprejet s 7 glasovi. 

 

Ad 5 – Razno 

 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 20:10. 

 

V Ljubljani, 26. 9. 2022  

      

 

Zapisal: Gorazd Levičnik     ¸                 Predsednica VK ŠOU v Ljubljani 

                 Medina Ćehić 


