
 
 

 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
12. 11. 2019 

 
 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Pravne 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 PF ugotavlja, da so bili izvoljeni naslednji kandidati: 
 
1. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Marija Topić predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Blažka Čas član študentskega sveta 1. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Vuk Jović član študentskega sveta 1. letnika 
4. Klara Nerat član študentskega sveta 1. letnika 
5. Asja Lešnik član študentskega sveta 1. letnika 

 
2. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Anamari Grušovnik predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Maruša Mujdrica 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 

 
3. LETNIK 
 

 kandidat  
1. Matej Rožmarin predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2. Dora Klančnik član študentskega sveta 3. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Maša Hajdinjak član študentskega sveta 3. letnika 
4. Iza Beširević član študentskega sveta 3. letnika 

 
 
 
 



 
 
 
4. LETNIK 

 kandidat  
1. Tea Unger predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Miha Pražnikar član študentskega sveta 4. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Urška Grubač Kaučič član študentskega sveta 4. letnika 

 
5. LETNIK 

 kandidat  
1. Aljoša Polajžar 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/član 
študentskega sveta fakultete 

 
Na podlagi volilnega izida študentska volilna komisija Pravne fakultete UM ugotavlja, da  
bo izvedel drugi krog med kandidatoma: 

1. Pina Grabar, 
2. Teo Ajd. 

za člana študentskega sveta 2. letnika. 
 
Na podlagi volilnega izida študentska volilna komisija Pravne fakultete UM ugotavlja, da  
bo izvedel drugi krog med kandidatoma: 

1. Teodora Kordiš, 
2. Urška Udovč, 
3. Janja Motaln 

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

 
 

Predsednik študentske volilne komisije  
Pravne fakultete UM, 

 
Petra Zupančič, l.r. 


