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SKLEP O PREVERJANJU IN POTRDITVI KANDIDATUR ZA ČLANE  

 
ŠTUDENTSKEGA SVETA  
PEDAGOŠKE FAKULTETE 
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 Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru: 

 
SEZNAM POTRJENIH POPOLNIH KANDIDATUR PO VOLILNIH ENOTAH 

 
 

2. LETNIK 
Kandidature za člana letnika 

1. Kristjan Veber 

 
3. LETNIK 

Kandidature za člana letnika 

1. Zala Vita Berložnik 

 
4. LETNIK 

Kandidature za člana letnika 

1. Valentina Bažika 

2. Nastja Tovornik 

 
5. LETNIK 

Kandidature za člana letnika 

1. Klavdija Bastl Enci 

 
ABSOLVENTI 
Kandidature za člana 

1. Patrik Kociper 
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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 so naslednje kandidatke (3) oddale nepopolno vlogo: 

 

1.  Lucija Strušnik  

Kandidatka je oddala neberljivo datoteko o potrdilu o vpisu za študijsko leto 2020-21. 

 

2. Maruša Kajzba  

Kandidatki manjka potrdilo o vpisu za študijsko leto 2020-21, ki je bilo zahtevano kot obvezna priloga 

h kandidaturi. 

 

3. Barbara Lokovšek 

Kandidatki manjka potrdilo o vpisu za študijsko leto 2020-21, ki je bilo zahtevano kot obvezna priloga 

h kandidaturi. 

 

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

do 12. ure (datum in ura prispetja) na e-naslov: studentske.volitve@um.si in mora biti posredovana iz 

kandidatkinega osebnega univerzitetnega e-naslova (@student.um.si). Posredovana dopolnitev mora 

vsebovati potrdilo o vpisu, tj. datoteko v PDF ali JPG formatu, kvaliteta katere mora omogočati 

berljivost podatkov.   

 

V kolikor kandidatke v zahtevanem roku vloge ne dopolnijo ali pa jo dopolnijo na način, da tudi po 

dopolnitvi ne ustreza, se vloga 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. 
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