
 
 

 

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 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko 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 FERI 
ugotavlja, da so bili izvoljeni naslednji kandidati: 
 
1. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Jaša JUS predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Valuk MACUH član študentskega sveta 1. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
2. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Mojca RUDL predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Bine GOREČAN član študentskega sveta 2. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
 
3. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Marko GLUHAK predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Janja ZDRAVEC član študentskega sveta 3. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
 
4. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Nina Katarina BRAČKO predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Domen KIRN KREFL član študentskega sveta 4. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 



 
 
 
 
5. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Demi STAMENKOVIĆ predsednik študentskega sveta 5. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
 
 
DOTORSKI ŠTUDENTI 
 

 kandidat  
1. Marcel TOPLER predsednik študentskega sveta doktorskih 

študentov/ član študentskega sveta 
fakultete 

 
 
 

Predsednik študentske volilne komisije  
FERI UM, 

 
Dejan Gregorc, l.r. 



 
 

 

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 
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 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 FGPA 
ugotavlja, da so bili izvoljeni naslednji kandidati: 
 
1. LETNIK 
 

 kandidat  
1. TAJA WEINGERL predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
 
2. LETNIK 
 

 kandidat  
1. ŽIVA DOBERŠEK predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. ŠKRILEC NIKOLINA član študentskega sveta 2. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. JURIJ PETEK član študentskega sveta 2. letnika 
4. IVAN TAHLIN član študentskega sveta 2. letnika 

 
 
4. LETNIK 
 

 kandidat  
1. ANJA ZGAGA predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  ELVIS ZADRAVEC član študentskega sveta 4. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. ALEKSANDRA KORPIČ član študentskega sveta 4. letnika 

 
 
5. LETNIK 
 

 kandidat  
1. VLADIMIR LUTOVAC predsednik študentskega sveta 5. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
 



 
 
 
ABSOLVENTI 
 

 kandidat  
1. NASTJA BELAK predsednik študentskega sveta 

absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 

2.  MATIC REBERČNIK član študentskega sveta absolventov/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. PIA MERNIK član študentskega sveta absolventov 
4. ANEJA LAH član študentskega sveta absolventov 

 
 
 

Predsednik študentske volilne komisije  
Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM, 

 
Jure Tacer, l. r. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

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. 

 
 
  



 
 

 

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 
logistiko 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 Fakultete za logistiko ugotavlja, da so 
bili izvoljeni naslednji kandidati: 
 
1. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Neja Gracej predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Brina Slekovec član študentskega sveta 1. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
 
2. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Kristjan Drečnik predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
 
3. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Maja Slapar predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Gabrijela Sagadin član študentskega sveta 3. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
4. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Tril Špegel predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Andraž Opačić član študentskega sveta 4. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
 
 



 
 
5. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Vasja Omahne predsednik študentskega sveta 5. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Samo Kumperščak član študentskega sveta 5. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
 
ABSOLVENTI 
 

 kandidat  
1. Tadej Gračner predsednik študentskega sveta 

absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 

2. Kristjan Brglez član študentskega sveta absolventov/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
 
 

Predsednik študentske volilne komisije  
Fakultete za logistiko UM, 

 
Luka Herman, l. r. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

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 
naravoslovje in matematiko 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 FNM ugotavlja, da so 
bili izvoljeni naslednji kandidati: 
 
 
1. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Domen Ornik predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
 
2. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Tina Verhnjak predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Jakob Škrobar član študentskega sveta 2. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Adela Hukić član študentskega sveta 2. letnika 
4. Vid Golič član študentskega sveta 2. letnika 

 
3. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Maša Antončič predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
1. Mo Lipovec član študentskega sveta 3. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Patricija Jagarinec član študentskega sveta 3. letnika 

 
4. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Jaša Dimič predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Jakob Razdevšek član študentskega sveta 4. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 



 
 
 
 
 
5. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Peter Bernad predsednik študentskega sveta 5. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
 
 
ABSOLVENTI 
 

 kandidat  
1. Nina Lah predsednik študentskega sveta 

absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 

2.  Luka Benkovč član študentskega sveta absolventov/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
 
 

Predsednica študentske volilne komisije  
Fakultete za naravoslovje in matematiko UM, 

 
Ursulla Krautberger Balažić, l. r. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

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 
strojništvo 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 FS ugotavlja, da so bili izvoljeni naslednji 
kandidati: 
 
1. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Ines PUCKO predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
 
2. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Adrijan ASHIMOSKI predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
 
3. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Gorazd STOLEC predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Klavdija PETELIN član študentskega sveta 3. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Tadej PUŠNIK član študentskega sveta 3. letnika 
4. Ana ŠKROBAR član študentskega sveta 3. letnika 

 
4. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Rok ANTOLIN predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Tanja LABOHAR član študentskega sveta 4. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Kevin SREŠ član študentskega sveta 4. letnika 
4. Simon HUDALES član študentskega sveta 4. letnika 
5. Aleš AČKO član študentskega sveta 4. letnika 

 
 



 
 
 
5. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Nika UZELAC predsednik študentskega sveta 5. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Gorazd FORTIN član študentskega sveta 5. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Monika HUDOURNIK član študentskega sveta 5. letnika 

 
 
ABSOLVENTI 
 

 kandidat  
1.  

Jaka PERME 
predsednik študentskega sveta 
absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 

 
DOTORSKI ŠTUDENTI 
 

 kandidat  
1.  

Branko NEČEMER 
predsednik študentskega sveta doktorskih 
študentov/ član študentskega sveta 
fakultete 

 
 
 

Predsednik študentske volilne komisije  
Fakultete za strojništvo UM, 

 
Andrej Šajher, l. r. 

 



 
 

 

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. 



 
 

 

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 
zdravstvene vede 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 FZV ugotavlja, da so bili izvoljeni 
naslednji kandidati: 
 
1. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Benjamin HABINC predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Linda TOT član študentskega sveta 1. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
2. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Šimen RIBIČ predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
 
3. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Miha ZADRAVEC predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Anja MEŠKO član študentskega sveta 3. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
4. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Patricija LUNEŽNIK predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
 
5. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Jure DEŽELAK predsednik študentskega sveta 5. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 



 
 

2.  Sergej OBRAN član študentskega sveta 5. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Nejc CENTRIH član študentskega sveta 5. letnika 
 
 
ABSOLVENTI 
 

 kandidat  
1. Nina ŠPINDLER predsednik študentskega sveta 

absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 

2.  Nataša MIKLOŠIČ član študentskega sveta absolventov/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Sergeja FIRER član študentskega sveta absolventov 
4. Jošt BEGUŠ član študentskega sveta absolventov 

 
DOKTORSKI ŠTUDENTI 
/ 
 

 
 

Predsednica študentske volilne komisije  
Fakultete za zdravstvene vede UM, 

 
Maja Kramberger, l. r. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

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

 
 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Pedagoške 
fakultete 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 PEF ugotavlja, da so bili izvoljeni 
naslednji kandidati: 
 
1. LETNIK 

 kandidat  
1. Kristjan VEBER predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
 
3. LETNIK 

 kandidat  
1. Valentina BAŽIKA predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Nastja TOVORNIK član študentskega sveta 3. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
4. LETNIK 

 kandidat  
1. Klavdija BASTL ENCI predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
 
Študentska volilna komisija PEF je 12. 11. 2019 ugotovila, da je študentka Tina Kolarič, 
kandidirala v volilno enoto 4. letnik na Pedagoški fakulteti UM, v katero nima pravice 
kandidirati ali biti voljena. Skladno s 5. odstavkom 5. člena Pravilnika o delovanju in sestavi 
študentskih svetov članic in drugih članic ((Obvestila UM, št. XXXV-5-2017) namreč študenti, ki 
so vpisani vzporedno na dva študijska programa, uresničujejo svojo volilno pravico na članici, 
na katero so bili vpisani najprej.  
 
V sled navedenega je Študentska volilna komisija PEF sprejela sklep, da se kandidatura 
študentke Tine Kolarič zavrže in izloči iz volitev. 
 
ABSOLVENTI 

 kandidat  
1. Špela JEVŠNIK predsednik študentskega sveta 

absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 

2.  Patrik KOCIPER član študentskega sveta absolventov/ član 
študentskega sveta fakultete 



 
 
 
DOKTORSKI ŠTUDENTI 

 kandidat  
1. Iza JAVORNIK predsednik študentskega sveta doktorskih 

študentov/ član študentskega sveta 
fakultete 

 
 
 

Predsednica študentske volilne komisije  
Pedagoške fakultete UM, 

 
Lara Šimon, l. r. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

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

 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Pravne fakultete 
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 PF ugotavlja, da so bili izvoljeni naslednji 
kandidati: 
 
1. LETNIK 

 kandidat  
1. Marija Topić predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Blažka Čas član študentskega sveta 1. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Vuk Jović član študentskega sveta 1. letnika 
4. Klara Nerat član študentskega sveta 1. letnika 
5. Asja Lešnik član študentskega sveta 1. letnika 

 
2. LETNIK 

 kandidat  
1. Anamari Grušovnik predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Maruša Mujdrica član študentskega sveta 2. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Pina Grabar član študentskega sveta 2. letnika 
4. Teo Ajd član študentskega sveta 2. letnika 

 
3. LETNIK 

 kandidat  
1. Matej Rožmarin predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Dora Klančnik član študentskega sveta 3. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Maša Hajdinjak član študentskega sveta 3. letnika 
4. Iza Beširević član študentskega sveta 3. letnika 

 
4. LETNIK 

 kandidat  
1. Tea Unger predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Miha Pražnikar član študentskega sveta 4. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 



 
 

3. Urška Grubač Kaučič član študentskega sveta 4. letnika 
 
5. LETNIK 

 kandidat  
1. Aljoša Polajžar predsednik študentskega sveta 5. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
 
ABSOLVENTI 

 kandidat  
1. Urška Udovč predsednik študentskega sveta 

absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 

2. Janja Motaln član študentskega sveta absolventov/član 
študentskega sveta fakultete 

3. Teodora Kordiš član študentskega sveta absolventov/član 
študentskega sveta fakultete 

 
Obrazložitev: 

 
Na podlagi volilnega izida v prvem krogu dne 12. 11. 2019 je Študentska volilna komisija 
Pravne fakultete UM izvedla drugi krog med kandidatoma Pino Grabar in Teom Ajd, za člana 
študentskega sveta 2. letnika in med kandidati: Teodoro Kordiš, Urško Udovč in Janjo Motaln 
za člana oz. predsednika študentskega sveta letnika absolventov. 
 
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 Pravne fakultete UM izvedla 
tretji krog (žreb): 

- med naslednjima kandidatoma za predsednika študentskega sveta letnika 
absolventov: Janjo Motaln in Urško Udovč. Po izvedenem žrebu je Študentska volilna 
komisija PF ugotovila, da je za predsednico Študentskega sveta letnika absolventov  
PF izvoljena Urška Udovč, kandidatka Janja Motaln pa za člana Študentskega sveta 
letnika absolventov in članico Študentskega sveta fakultete. 

 
 

Predsednik študentske volilne komisije  
Pravne fakultete UM, 

 
Petra Zupančič, l. r. 



 
 

 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
12. 11. 2019 

 
 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Ekonomsko-
poslovne fakultete UM, ki so bile dne 12. 11. 2019 izvedene 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 Ekonomsko-poslovne fakultete ugotavlja, da so bili izvoljeni 
naslednji kandidati: 
 
1. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Lea KRANJC predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Pina SLAČEK član študentskega sveta 1. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Janja OROVČ član študentskega sveta 1. letnika 
4. Ajda GRABNAR član študentskega sveta 1. letnika 
5. Erik KRAMBERGER član študentskega sveta 1. letnika 

 
2. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Nomi HRAST predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Nina KOLAR član študentskega sveta 2. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Luka SIMONIČ član študentskega sveta 2. letnika 
4. Luka KALDERON član študentskega sveta 2. letnika 
5. Manja KOŽELJ član študentskega sveta 2. letnika 

 
3. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Gregor RIHTARIČ predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Cecilija MATUL član študentskega sveta 3. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Lana ŽABČIČ član študentskega sveta 3. letnika 
4. Grega ROPIČ član študentskega sveta 3. letnika 

 
 



 
 
 
 
 
 
4. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Nejc FIR predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Karin ŠTEINER član študentskega sveta 4. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Gregor MIKLAVČIČ član študentskega sveta 4. letnika 
4. Zala LESJAK član študentskega sveta 4. letnika 
5. Jure FRAS član študentskega sveta 4. letnika 

 
5. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Urban BRATINA predsednik študentskega sveta 5. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Boris PUKŠIČ član študentskega sveta 5. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
 
ABSOLVENTI 
 

 kandidat  
1. David BOHAR predsednik študentskega sveta 

absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 

 
 
 

Predsednik študentske volilne komisije  
Ekonomsko-poslovna fakulteta UM, 

 
Monika Strauss, l. r. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
12. 11. 2019 

 
 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Fakultete za 
energetiko UM, ki so bile dne 12. 11. 2019 izvedene 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 FE ugotavlja, da so bili izvoljeni naslednji kandidati: 
 
1. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Lazar Stojanov predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Veljko Marjanović član študentskega sveta 1. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
2. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Eva Simonič predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Srećko Kuzeljević član študentskega sveta 2. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
3. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Žan Bregar predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Klavdija Rabuza član študentskega sveta 3. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
 
4. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Jan Lokar predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Luka Barbič član študentskega sveta 4. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
 



 
 
5. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Klemen Božič predsednik študentskega sveta 5. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Žan Matjašič član študentskega sveta 5. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
 
DOKTORSKI ŠTUDENTI 
 

 kandidat  
1. Klemen Sredenšek predsednik študentskega sveta doktorskih 

študentov/ član študentskega sveta 
fakultete 

 
 

Na podlagi volilnega izida študentska volilna komisija FE ugotavlja, da drugi krog volitev NI 
potreben. 

 
Predsednik študentske volilne komisije  

Fakultete za energetiko UM, 
 

Klemen Srpčič, l. r. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
12. 11. 2019 

 
 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Filozofske 
fakultete UM, ki so bile dne 12. 11. 2019 izvedene 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 Filozofske fakultete ugotavlja, da so bili izvoljeni naslednji 
kandidati: 
 
1. LETNIK 
 

 kandidat  
1.  

LUCIAN KRAJNC KRISTOV 
predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 
član študentskega sveta fakultete 

2.   
MELANIE OSEBEK 

član študentskega sveta 1. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
2. LETNIK 
 

 kandidat  
1.  

LARISA KOČAR 
predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 
član študentskega sveta fakultete 

2.  
OLIVER BAKLAN 

član študentskega sveta 2. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
3. LETNIK 

 kandidat  
1.  

ANJA JUHART 
predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 
član študentskega sveta fakultete 

2.  
LINA LARA DOBOČNIK 

član študentskega sveta 3. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. LUCIJA JURIĆ član študentskega sveta 3. letnika 
 
4. LETNIK 

 kandidat  
1.  

TILEN MATKOVIČ 
predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 
član študentskega sveta fakultete 

2.   
AGNES KOJC 

član študentskega sveta 4. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. MIHA AMBROŽIČ član študentskega sveta 4. letnika 
 
 



 
 
5. LETNIK 
 

 kandidat  
1.  

TJAŠA ČADEJ 
predsednik študentskega sveta 5. letnika/ 
član študentskega sveta fakultete 

2.   
JON ADAM KNEZ 

član študentskega sveta 5. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. DANILO HORVAT DANIEL član študentskega sveta 5. letnika 
 
ABSOLVENTI 
/ 
 
DOTORSKI ŠTUDENTI 
 

 kandidat  
1.  

 
TADEJA MELANŠEK 

predsednik študentskega sveta doktorskih 
študentov/ član študentskega sveta 
fakultete 

 
 

Predsednica Študentske volilne komisije  
Filozofske fakultete UM, 

 
Maša Jazbec, l.r. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
12. 11. 2019 

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

 kandidat  
1. Eva Višnar predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Klara Hriberšek član študentskega sveta 1. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Vasilije Femić član študentskega sveta 1. letnika 
4. Jernej Podlesnik član študentskega sveta 1. letnika 

 
2. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Nika Gregorič  predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Karin Glazer član študentskega sveta 2. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Primož Vrdinek član študentskega sveta 2. letnika 

 
3. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Blaž Jelen predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Patricija Halužan član študentskega sveta 3. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Anja Žnidar član študentskega sveta 3. letnika 
4. Ana Lončarič član študentskega sveta 3. letnika 
5. Veronika Turk član študentskega sveta 3. letnika 

 
 
 



 
 
 
 
 
4. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Petra Marko predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Sanja Kranjc član študentskega sveta 4. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Klementina Jelen član študentskega sveta 4. letnika 
4. Tjaša Pangerl član študentskega sveta 4. letnika 

 
5. LETNIK 
/ 
 
ABSOLVENTI 
 

 kandidat  
1. Andreja Grobiša predsednik študentskega sveta 

absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 

 
DOTORSKI ŠTUDENTI 
 

 kandidat  
1. Andrej Perko predsednik študentskega sveta doktorskih 

študentov/ član študentskega sveta 
fakultete 

 
 

Na podlagi volilnega izida študentska volilna komisija Fakultete za kmetijstvo in biosistemske 
vede UM ugotavlja, da se drugi krog ne izvede.  

 
 

Predsednica študentske volilne komisije  
Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM, 

 
Anja Pečoler, l. r. 

 
 
 
 
 
  



 
 

 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
12. 11. 2019 

 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Fakultete za 
organizacijske vede UM, ki so bile dne 12. 11. 2019 izvedene 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 FOV ugotavlja, da so bili izvoljeni naslednji kandidati: 
 
1. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Klavdija Kastelic predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Vladimir Todorović član študentskega sveta 1. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
 
2. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Pia Katarina Lauko predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Katja Pintarič član študentskega sveta 2. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
 
3. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Mark Pralica 

 
predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 
član študentskega sveta fakultete 

2. Anja Vidmar član študentskega sveta 3. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
 
4. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Katja Hrovatič predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Sara Kremsar član študentskega sveta 4. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 



 
 
 
5. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Ana Lambić predsednik študentskega sveta 5. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Timotej Ribič član študentskega sveta 5. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
 
ABSOLVENTI 
 

 kandidat  
1. Lovro Požarnik predsednik študentskega sveta 

absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 

2.  Nina Milinković član študentskega sveta absolventov/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
 
DOTORSKI ŠTUDENTI 
 

 kandidat  
1. Dejan Marinčić predsednik študentskega sveta doktorskih 

študentov/ član študentskega sveta 
fakultete 

2.  Marina Đorđeski član študentskega sveta doktorskih 
študentov / član študentskega sveta 
fakultete 

 
 
 
 

Predsednik študentske volilne komisije  
Fakultete za organizacijske vede Kranj UM, 

 
Vito Vodenik, l. r. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
12. 11. 2019 

 
 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Fakultete za 
varnostne vede UM, ki so bile dne 12. 11. 2019 izvedene 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 FVV ugotavlja, da so bili izvoljeni naslednji kandidati: 
 
1. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Lara Drugovič predsednica študentskega sveta 1. letnika/ 

članica študentskega sveta fakultete 
2.  Pia Tahirović članica študentskega sveta 1. letnika/ 

članica študentskega sveta fakultete 
 
2. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Nejc Arzenšek predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Vida Bačar članica študentskega sveta 2. letnika/ 

članica študentskega sveta fakultete 
3.  Tinkara Susman članica študentskega sveta 2. letnika 
4. Klara Brežnik članica študentskega sveta 2. letnika 

 
3. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Mirche Milenkov predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Maja Loknar članica študentskega sveta 3. letnika/ 

članica študentskega sveta fakultete 
3.  Zala Gujtman članica študentskega sveta 3. letnika 

 
4. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Isidora Vulić predsednica študentskega sveta 4. letnika/ 

članica študentskega sveta fakultete 
2.  Živa Kristančič članica študentskega sveta 3. letnika/ 

članica študentskega sveta fakultete 



 
 
 
5. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Katrin Podgorski predsednica študentskega sveta 5. letnika/ 

članica študentskega sveta fakultete 
2.  Andrej Bračko član študentskega sveta 5. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Marko Kaluža član študentskega sveta 5. letnika 

 
 
ABSOLVENTI 
 

 kandidat  
1. Patricija Bukovinski predsednica študentskega sveta 

absolventov/ članica študentskega sveta 
fakultete 

2.  Maša Horvat članica študentskega sveta absolventov/ 
članica študentskega sveta fakultete 

3. Aja Kovačević članica študentskega sveta absolventov 
 
DOKTORSKI ŠTUDENTI 
/ 
 

 
 

Predsednica Študentske volilne komisije  
Fakultete za varnostne vede UM, 

 
Nika Gaberšek, l. r. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
12. 11. 2019 

 
 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Medicinske 
fakultete UM, ki so bile dne 12. 11. 2019 izvedene 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 MF ugotavlja, da so bili izvoljeni naslednji kandidati: 
 
1. LETNIK 
 

 kandidat  
1. LEELOO OBRUL predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  NEJC BENKOVIČ član študentskega sveta 1. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. MELANIJA ZIDAR član študentskega sveta 1. letnika 

 
2. LETNIK 
 

 kandidat  
1. LUKA STRAJNAR predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. MAJA MAJER KOVAČIČ član študentskega sveta 2. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. VID ATELŠEK KASTREVC član študentskega sveta 2. letnika 

 
3. LETNIK 
 

 kandidat  
1. DOMEN KOROŠEC predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. TIM KRAPŠE član študentskega sveta 3. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. LUCIA LO CASCIO član študentskega sveta 3. letnika 

 
4. LETNIK 
 

 kandidat  
1. JAN JEZERŠEK predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  ANA LENA DOMEJ član študentskega sveta 4. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 



 
 

3. LARA FLOGIE član študentskega sveta 4. letnika 
4. SABINA ČUFER član študentskega sveta 4. letnika 

 
5. LETNIK 
 

 Kandidat  
1. ANA KERŠIČ predsednik študentskega sveta 5. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  ESTERA GJURAS član študentskega sveta 5. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
 
6. LETNIK 
 

 Kandidat  
1. KATARINA PRIDIGAR predsednik študentskega sveta 6. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  JAN BOGOVIČ član študentskega sveta 6. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. TILEN MARKELJ član študentskega sveta 6. letnika 

 
ABSOLVENTI 
 

 Kandidat  
1. / predsednik študentskega sveta 

absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 

 
DOKTORSKI ŠTUDENTI 
 

 Kandidat  
1. / predsednik študentskega sveta doktorskih 

študentov/ član študentskega sveta 
fakultete 

 
 
 

Predsednik študentske volilne komisije  
Medicinske fakultete UM, 

 
Patricija Tomše, l. r. 

 
 
 
 



 
 

 
 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
12. 11. 2019 

 
Po izvedenih volitvah za člane Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov UM, ki so 
bile dne 12. 11. 2019 izvedene 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 ŠD ugotavlja, da so bili izvoljeni naslednji kandidati: 
 
ZA DEPANDANSO 

  Kandidat    
1.  Klemen Pongračič  

 
ZA 1. DOM 

 Kandidat  
1. Rok Antolin 

 
ZA 2. DOM 

 Kandidat  
1. Anja Urek 

 
 
ZA 3. DOM 

  Kandidat   
1.  Barbara Jurgec  

 
ZA 4. DOM 

  Kandidat   
1.  Klavdija Bastl Enci  

 
ZA 7. DOM 

  Kandidat   
1.  Zala Virant  

 
ZA LENT A (8., 9., 10. dom)  

 Kandidat   
1. Kamelija Chavdarova  

 
ZA LENT B (11. dom)  

 Kandidat   
1. Katarina Rajh  

 
 



 
 

 
ZA 13. DOM 

 Kandidat   
1. Miha Prelog  

 
 
ZA 14. DOM 

 Kandidat   
1. Diana Filipič  

 
 
ZA 15. DOM 

 Kandidat   
1. Loriana Bogovič  

 
 

 

Predsednik Študentske volilne komisije  

Študentskih domov UM,  

Tim Zupan, l.r. 


