
 
 

 

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 
turizem UM, ki so bile izvedene dne 12. 11. 2019 in 14. 11. 2019 (drugi in tretji 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 FT ugotavlja, da so bili izvoljeni naslednji 
kandidati: 
 
1. LETNIK 
 

 kandidat  
1. MOJCA BRAČUN predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  TJAŠA RANDL član študentskega sveta 1. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. VERA STEPANOV član študentskega sveta 1. letnika 
4. MARUŠA RAU član študentskega sveta 1. letnika 
5. KLARA LIZA SCHULZ član študentskega sveta 1. letnika 

 
2. LETNIK 
 

 kandidat  
1. PATRICIJA KELHAR predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. PETAR MILOŠEVIĆ član študentskega sveta 2. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. JOŠKO GLAVINA član študentskega sveta 2. letnika 
4. AIDA BABAJIĆ član študentskega sveta 2. letnika 
5. KAJA ŠETINC član študentskega sveta 2. letnika 

 
3. LETNIK 
 

 kandidat  
1. NIKOLA STANKOVIĆ predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. MIHA PUH član študentskega sveta 3. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. NIKA KRAMŽAR član študentskega sveta 3. letnika 
4. MARK ZGRINSKIĆ član študentskega sveta 3. letnika 
5. SARA GOLOB član študentskega sveta 3. letnika 

 



 
 
 
4. LETNIK 

 kandidat  
1. MARTINA SENEKOVIČ predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
 
 
ABSOLVENTI 

 kandidat  
1. ANJA KRAŠEVEC predsednik študentskega sveta 

absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 

2.  LIDIJA KOČEVAR član študentskega sveta absolventov/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
 

Obrazložitev: 
 

Na podlagi volilnega izida v prvem krogu dne 12. 11. 2019 je Študentska volilna komisija 
Fakultete za turizem UM izvedla drugi krog med kandidati za člana študentskega sveta 1. 
letnika: Maruša Rau, Klara Liza Schulz in Vera Stepanov, med kandidati: Petar Milošević, 
Joško Glavina in Patricija Kelhar za člana študentskega sveta 2. letnika in med kandidati: 
Mark Zgrinskić, Nika Kramžar in Sara Golob za člana študentskega sveta 3. letnika. 
 
Drugi krog volitev je potekal dne 14. 11. 2019, med 9. in 16. uro. Na podlagi volilnega izida v 
drugem krogu dne 14. 11. 2019 je Študentska volilna komisija Fakultete za turizem UM 
izvedla tretji krog (žreb): 

-  med naslednjima kandidatoma za člana študentskega sveta 2. letnika: Petar 
Milošević in Joško Glavina. Po izvedenem žrebu je Študentska volilna komisija FT 
ugotovila, da je za člana Študentskega sveta 2. letnika FT/Člana Študentskega sveta 
Fakultete za turizem izvoljen Petar Milošević, kandidat Joško Glavina pa za člana 
Študentskega sveta 2. letnika (3. mesto); 

- med naslednjimi kandidati za člane študentskega sveta 3. letnika: Mark Zgrinskić, 
Nika Kramžar in Sara Golob. Po izvedenem žrebu je Študentska volilna komisija FT 
ugotovila, da so za člane Študentskega sveta 3. letnika FT izvoljeni naslednji kandidati, 
ki se razvrstijo na 3.-5. mesto: Nika Kramžar, Mark Zginskić in Sara Golob. 

 
 

Predsednik študentske volilne komisije  
Fakultete za turizem UM, 

 
Katja Kokot, l. r. 


