
 
 

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

 
 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Fakultete za naravoslovje 
in matematiko 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 
 
V volilni enoti ni bilo kandidatov na volitvah, zato volitve niso potekale. 
 
2. LETNIK 
 

 kandidat  

1. Ana Palčič predsednik študentskega sveta 2. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Blažka Golob Pleunik član študentskega sveta 2. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
3. LETNIK 
 

 kandidat  

1. Mojca Oprčkal predsednik študentskega sveta 3. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Tina Verhnjak član študentskega sveta 3. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Klemen Tršinar član študentskega sveta 3. letnika 

 
4. LETNIK 
 

 kandidat  

1. Patricia Jagarinec predsednik študentskega sveta 4. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Darin Lah član študentskega sveta 4. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Nuša Prohart Strmčnik član študentskega sveta 4. letnika 

4. Mo Lipovec član študentskega sveta 4. letnika 

 
 
 



 
 
 
 
5. LETNIK 
 

 kandidat  

1. Brina Lukež predsednik študentskega sveta 5. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Jaša Dimič član študentskega sveta 5. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Neja Trontel član študentskega sveta 5. letnika 

 
 
ABSOLVENTI 
 

 kandidat  

1. Luka Benkovič  predsednik študentskega sveta absolventov/ 
član študentskega sveta fakultete 

2. Ana Štampar član študentskega sveta absolventov / član 
študentskega sveta fakultete 

3. Daša Donša član študentskega sveta absolventov 

 
 
ZA SVET DOKTORSKIH ŠTUDENTOV 
 
V volilni enoti ni bilo kandidatov na volitvah, zato volitve niso potekale. 
 

 
 
 

Predsednica Volilne komisije  
univerze za volitve študentov, 

 
Nataša Mesarič, l. r. 

 
 


