
 
 

 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
12. 11. 2019 in 14. 11. 2019 

 
 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Fakultete za 
kemijo in kemijsko tehnologijo UM, ki so bile izvedene dne 12. 11. 2019 in 14. 11. 2019 (drugi 
krog) skladno s Sklepom o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic UM (št. 
023/2019/02/430 JŽV) in glede na volilni izid Študentska volilna komisija FKKT ugotavlja, da so 
bili izvoljeni naslednji kandidati: 
 
1. LETNIK 
 

 Kandidat  
1. Maša VRAČEVIČ predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Sanja TOPLAK član študentskega sveta 1. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
2. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Marcel ŽAFRAN predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Domen SLEMNŠEK član študentskega sveta 2. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Miha FERMIŠEK član študentskega sveta 2. letnika 

 
3. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Nikolina CETIN predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Nejc BRUNČEK član študentskega sveta 3. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Gal SLAČEK član študentskega sveta 3. letnika 
4. Andrej ZIDARIČ član študentskega sveta 3. letnika 

 
 
4. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Ana JURGEC predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 



 
 

2.  Mitja ČUŠ član študentskega sveta 4. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
5. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Aljaž ŠPORIN predsednik študentskega sveta 5. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Miha PRELOG član študentskega sveta 5. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Matevž ROŠKARIČ član študentskega sveta 5. letnika 
4. Timotej VIDOVIČ član študentskega sveta 5. letnika 

 
 
ABSOLVENTI 
 

 kandidat  
1. Katja ZEČEVIĆ predsednik študentskega sveta 

absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 

2.  Janez PALČNIK član študentskega sveta absolventov/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Špela LESIČAR član študentskega sveta absolventov 
 
DOKTORSKI ŠTUDENTI 
 

 kandidat  
1. Stanko KRAMER predsednik študentskega sveta doktorskih 

študentov/ član študentskega sveta 
fakultete 

2. Taja ŽITEK član študentskega sveta doktorskih 
študentov/ član študentskega sveta 
fakultete 

 
 
 
 

Predsednica študentske volilne komisije  
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, 

 
Patricija Bandur, l. r. 

 
 
  


