
ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI, 
 

ki je potekala v torek, 17. 5. 2021 na Študentskem kampusu, Pivovarniška 6, v prostorih 
Volilne komisije 

 
 

Seja se je začela ob 18.00 

 

Navzoči: Medina Ćehić, Gorazd Levičnik, Tim Gaberšek, Barbara Kladnik, Katja Kunstek, Nina 
Sraka, Gala Čad 
Opravičeno odsotni: / 
Neopravičeno odsotni: / 
Ostali prisotni: Nina Bjelica 
 
Predlagan dnevni red: 
1. Konstituiranje VK ŠOU v Ljubljani 
2. Seznanitev in dogovor o delu VK ŠOU v Ljubljani v mandatnem obdobju 2021-2023 
3. Razno   
 
Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.  
 
 
Ad 1. 
 
-  
 
Konstituiranje VK ŠOU v LJ; 
 
Študentski zbor ŠOU v Ljubljani je dne 22. 4. 2021 izvolil predsednika in člane Volilne 
komisije ŠOU v Ljubljani za mandatno obdobje 2021-2023 (dve leti).  
Na seji so bili prisotni vsi člani, tako da se je Volilna komisija lahko konstituirala.  
 
Sklep št. 1:  
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani ugotavlja, da je konstituirana v skladu z volilnimi rezultati 
redne seje Študentskega zbora, z dne 22. 4. 2021  in odlokom o imenovanju članov Volilne 
komisije predsednika Študentskega zbora, z dne 28. 4. 2021.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 2. 
 
-  
 
Seznanitev in dogovor o delu VK ŠOU v Ljubljani v mandatnem obdobju 2021-2023; 
 
Bivša predsednica Volilne komisije je predala celotno zbirko kandidatur Volilne komisije ŠOU 
v Ljubljani.  



Predsednica Volilne komisije ŠOU v Ljubljani je člane seznanila z akti ŠOU v Ljubljani, 
predvsem tistimi, ki neposredno vplivajo na delo tega organa, in sicer:  
 
- Statutom ŠOU v Ljubljani,  
- Volilnim pravilnikom ŠOU v Ljubljani, 
- Pravilnikom o volilni kampanji ŠOU v Ljubljani,  
- Pravilnikom o delovanju ŠOVZ ŠOU v Ljubljani, 
- Poslovnikom Volilne komisije ŠOU v Ljubljani 
 
Člani Volilne komisije so podpisali izjavo v kateri potrjujejo, da so seznanjeni z naslednjimi 
dokumenti: 
 
-Izjava o varstvu osebnih podatkov, 
-Uredba o varovanju osebnih podatkov, 
-Sklep o vzpostavitvi knjige evidenc manipulacij z osebnimi podatki,  
-Zbirka osebnih podatkov - Zbirka kandidatov na rednih volitvah 2020-2022 
 
Pri obdelovanju osebnih podatkov kandidatov bodo člani Volilne komisije vsakokrat sprejeli 
sklep o vzpostavitvi knjige evidenc manipulacij z osebnimi podatki. 
 
Sklep št. 2:  
Volilna komisija se seznanja z akti ŠOU v Ljubljani, ki so podlaga za njeno delovanje. Volilna 
komisije se seznanja z dokumenti vezanih na osebne podatke. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
Ad 3. 
 
-  
 
Razno;  
 
Dogovor s člani o obveščanju in sprotnem dogovarjanju preko skupine VK na socialnem 
omrežju ter preko e-mailov, kjer bodo člani seznanjeni z zapisniki pred sejami in vabljeni na 
seje VK ter morebitne seje ŠZ.  
 
Sklep št. 3: 
Člani se strinjajo, da bodo na seje vabljeni preko e-maila ter da se bodo sprotni dogovori o 
delovanju odvijali preko skupine VK na socialnem omrežju.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
Predsednica je sejo zaključila ob 18.45 
 
 



V Ljubljani, 17. 5. 2021 
 
 
Zapisala:               Predsednica VK ŠOU v Ljubljani 
 
Medina Ćehić, predsednica       Medina Ćehić  
 
 


