
 
 

 

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. 

 
 
 
 


