
 
 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
15. 12. 2020 in 21. 12. 2020 

 
 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Ekonomsko-poslovne 
fakultete UM, ki so bile dne 15. 12. 2020 in po izvedenih drugih krogih dne 21. 12. 2020, skladno s 
Sklepom o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic UM (št. 023/2020/05/430 JŽV) in 
Sklepom o spremembi Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v 
Mariboru (št. 023/2020/06/432 PŠ) in glede na volilni izid Volilna komisija univerze za volitve študentov 
ugotavlja, da so bili izvoljeni naslednji kandidati: 
 
1. LETNIK 
 

 kandidat  

1. Manja Pauko 
predsednik študentskega sveta 1. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Žan Hafner 
član študentskega sveta 1. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Tine Merhar član študentskega sveta 1. letnika 

4. Klara Krumpak član študentskega sveta 1. letnika 

5. Aljaž Zelenik član študentskega sveta 1. letnika 

 
2. LETNIK 
 

 kandidat  

1. Janja Orovič 
predsednik študentskega sveta 2. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Kevin Korošec 
član študentskega sveta 2. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Pina Slaček član študentskega sveta 2. letnika 

4. Lea Kranjc član študentskega sveta 2. letnika 

5. Taja Grifič Žvikart član študentskega sveta 2. letnika 

 
3. LETNIK 
 

 kandidat  

1. Ajda Lipnik 
predsednik študentskega sveta 3. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Sara Vrečko 
član študentskega sveta 3. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Luka Kalderon član študentskega sveta 3. letnika 



 
 

4. Luka Simonič član študentskega sveta 3. letnika 

5. Patrik Senekovič član študentskega sveta 3. letnika 

 
4. LETNIK 
 

 kandidat  

1. Jan Sedlanič 
predsednik študentskega sveta 4. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Gregor Rihtarič 
član študentskega sveta 4. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. David Bohar član študentskega sveta 4. letnika 

4. Lara Cafuta član študentskega sveta 4. letnika 

5. Klemen Zapečnik član študentskega sveta 4. letnika 

 
5. LETNIK 
 

 kandidat  

1. Nejc Fir  
predsednik študentskega sveta 5. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Maša Selinšek 
član študentskega sveta 5. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Mojca Bezjak član študentskega sveta 5. letnika 

4. Jure Fras član študentskega sveta 5. letnika 

 
ABSOLVENTI 
 

 kandidat  

1. Cecilija Matul 
predsednik študentskega sveta absolventov/ 
član študentskega sveta fakultete 

2. Boris Pukšič 
član študentskega sveta absolventov / član 
študentskega sveta fakultete 

3. Lana Žabčič član študentskega sveta fakultete 

4. Urban Bratina član študentskega sveta fakultete 

 
DOKTORSKI ŠTUDENTI 
 
V volilni enoti ni bilo kandidatov na volitvah, zato volitve niso potekale. 
 
 
 



 
 
 

 
 

Predsednica Volilne komisije  
univerze za volitve študentov, 

 
Nataša Mesarič, l. r. 

 
 


