
 
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
  


