
 

www.ssum.um.si | studentskisvet@um.si | T +386 2 23 55 345 | TRR: SI56 0110 0600 0020 393 | ID: SI71674705 

 

     
 

 
SKLEP O PREVERJANJU IN POTRDITVI KANDIDATUR ZA ČLANE  

 
ŠTUDENTSKEGA SVETA  

FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 
UNIVERZE V MARIBORU 

 

 
Maribor, 23. 10. 2020 

 
 

Na podlagi 3. 2. točke Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v 

Mariboru, z dne 7. 10. 2020 (v nadaljevanju: Sklep o razpisu volitev) je Volilna komisija univerze za 

volitve študentov na svoji seji dne 23. 10. 2020 sprejela Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za 

člane študentskih svetov letnikov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru: 

 
SEZNAM POTRJENIH POPOLNIH KANDIDATUR PO VOLILNIH ENOTAH 

 
 

1. LETNIK 
Kandidature za člana letnika 

1. Domen Kočevar 

2. Nina Barkovič 

 
2. LETNIK 

Kandidature za člana letnika 

1. Maša Vračevič 

2. Matej Križanec 

 
3. LETNIK 

Kandidature za člana letnika 

1. Domen Slemenšek 

2. Marcel Žafran 

 
4. LETNIK 

Kandidature za člana letnika 

1. Nejc Brunček 

2. Gal Slaček 

 
 



 

www.ssum.um.si | studentskisvet@um.si | T +386 2 23 55 345 | TRR: SI56 0110 0600 0020 393 | ID: SI71674705 

 

5. LETNIK 
Kandidature za člana letnika 

1. Ana Jurgec 

2. Kaja Zadravec 

3. Martin Ćeranić 

 
ABSOLVENTI 
Kandidature za člana 

1. Ana Ambrož 

2. Miha Prelog 

 

DOKTORSKI ŠTUDENTI 

Kandidature za člana 

1. Matevž Roškarič 

2. Stanko Kramer 

3. Taja Žitek 

 

POZIVI K DOPOLNITVAM: 

 

Skladno z določili točke 3. 1.  in 3. 2. Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic 

Univerze v Mariboru, z dne 7. 10. 2020 (v nadaljevanju: Sklep) je Volilna komisija univerze za volitve 

študentov ugotovila, da je naslednji kandidat (1) oddal nepravilno vlogo: 

 

1. Andrej Zidarič 

 

Kandidat je oddal kandidaturo za volilno enoto v kateri nima pravice kandidirati.  

 

Skladno s 3. odstavkom 2. 1. točke Sklepa ima študent pravico voliti in biti voljen v posamezni volilni 

enoti članice univerze, kjer je vpisan v posamezni letnik, ki predstavlja oblikovano volilno enoto.  

Kandidat je oddal kandidaturo za volilno enoto 1. letnik, katero, skladno z 2. odstavkom 2. 1. točke 

Sklepa, sestavljajo vsi študenti članice, ki so vpisani v 1. letnik I. stopnje bolonjskih študijskih programov 

ali v 1. letnik enovitih magistrskih študijskih programov članice. Ker kandidat ni vpisan v nobenega od 

navedenih letnikov, ga Volilna komisija univerze za volitve študentov poziva, da svojo kandidaturo 

dopolni z izbiro ustrezne volilne enote.  

 

Dopolnitev je potrebno, v skladu z določili 2. odst. 3. 2. točke Sklepa, poslati najkasneje do 28. 10. 2020 

do 12. ure. Dopolnitev mora kandidat oddati preko spletnega obrazca, ki je dosegljiv na povezavi: 

DOPOLNITEV KANDIDATURE (ustreznost volilne enote) pri čemer mora to obvezno storiti z uporabo 

svoje osebne digitalne identitete Univerze v Mariboru (@student.um.si). 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TkbxjrYonUSVvuZp7j0IrIQSHh8rMi9Jhia78k_mI1pUQVpFVldIRTNVQTZZMlUxVU5NTzUxM1lIQi4u
mailto:@student.um.si
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V kolikor kandidat v zahtevanem roku vloge ne dopolni ali pa jo dopolni na način, da tudi po dopolnitvi 

ne ustreza, se vloga kot nepravilna zavrže. 

 

Obrazložitev: 

 

Volilna komisija univerze za volitve študentov na podlagi 3. 2. točke Sklepa o razpisu volitev v 

študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru, z dne 7. 10. 2020 in prejetimi 

kandidaturami ter v skladu s 13. členom Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov (Obvestila 

UM XXXV – 5- 2017 in XXXVIII-10-2020) izdala sklep z zgoraj navedeno vsebino. 

 

Ta sklep se javno objavi na spletnih straneh članic in drugih članic Univerze v Mariboru, na spletni 

strani Univerze v Mariboru in Študentskega sveta Univerze v Mariboru. 

 
 

Predsednica Volilne komisije univerze za 
volitve študentov 
 
Nataša Mesarič, l. r. 

                                                                                                  
 

 


