
 
 

 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
12. 11. 2019 

 
 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Fakultete za 
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 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 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. DRUGI KROG član študentskega sveta 2. letnika 
4. DRUGI KROG 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. DRUGI KROG predsednik študentskega sveta 

absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 

2.  DRUGI KROG član študentskega sveta absolventov/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. DRUGI KROG član študentskega sveta absolventov 
4. DRUGI KROG član študentskega sveta absolventov 

 
Na podlagi volilnega izida študentska volilna komisija Fakultete za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo UM ugotavlja, da se bo izvedel drugi krog med kandidatoma: 

1. Ivanom Tahlinom, 
2. Jurijem Petkom, 

za predsednika oz. člana študentskega sveta 2. letnika. 
 
Na podlagi volilnega izida študentska volilna komisija Fakultete za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo UM ugotavlja, da  
bo izvedel drugi krog med kandidatoma: 

1. Maticem Reberčnikom, 
2. Nastjo Belak, 

za predsednika oz. člana študentskega sveta absolventov in med 
3. Pio Mernik, 
4. Anejo Lah, 

za člana študentskega sveta absolventov. 
 
Drugi krog volitev bo potekal dne 14. 11. 2019, med 9. in 16. uro. 

 
 

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

 
Jure Tacer, l.r. 

 
 
 
 
 
 
  


