
 
 

 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
12. 11. 2019 

 
 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Fakultete za 
zdravstvene 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 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. DRUGI KROG predsednik študentskega sveta 5. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 



 
 

2.  DRUGI KROG član študentskega sveta 5. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. DRUGI KROG član študentskega sveta 5. letnika 
 
 
ABSOLVENTI 
 

 kandidat  
1. Nina Špindler 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 

 
DOKTORSKI ŠTUDENTI 
/ 
 

 
Na podlagi volilnega izida študentska volilna komisija Fakultete za zdravstvene vede UM 
ugotavlja, da  
bo izvedel drugi krog med kandidatia: 

1. Nejc Centrih, 
2. Sergej Obran, 
3. Jure Deželak , 

za člana/predsednika študentskega sveta 5. letnika, 
 
ter med: 

1. Nataša Miklošič 
2. Jošt Beguš 
3. Sergeja Firer 

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

 
 
 

Predsednik študentske volilne komisije  
Fakultete za zdravstvene vede UM, 

 
Maja Kramberger, l. r. 

 
 



 
 
 
 
 
 
  


