
 
 

 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
12. 11. 2019 

 
 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Pedagoške 
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 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. DRUGI KROG predsednik študentskega sveta 

absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 



 
 

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

 
DOKTORSKI ŠTUDENTI 
 

 kandidat  
1. Iza JAVORNIK predsednik študentskega sveta doktorskih 

študentov/ član študentskega sveta 
fakultete 

 
 

Na podlagi volilnega izida študentska volilna komisija PEDAGOŠKE FAKULTETE UM ugotavlja, 
da se bo izvedel drugi krog med kandidatoma: 

1. Špela JEVŠNIK, 
2. Patrik KOCIPER, 

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

 
 

Predsednik študentske volilne komisije  
PEDAGOŠKE FAKULTETE UM, 

 
Lara Šimon, l. r. 

 
 
 
 
 
 
  


