
 
 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
15. 12. 2020, 21. 12. 2020 in 23. 12. 2020 

 
 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Fakultete za energetiko 
UM, ki so bile dne 15. 12. 2020, po izvedenih drugih krogih dne 21. 12. 2020 ter po izvedenem žrebu v 
tretjem krogu volitev, 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. Bogdan Milošević 
predsednik študentskega sveta 2. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Petar Marić 
član študentskega sveta 1. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
2. LETNIK 

 

 kandidat  

1. Lazar Stojanov 
predsednik študentskega sveta 2. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Veljko Marjanović 
član študentskega sveta 2. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Zoran Popović član študentskega sveta 2. letnika 

 
3. LETNIK 

 

 kandidat  

1. Srećko Kuzeljević  
predsednik študentskega sveta 3. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Eva Simonič 
član študentskega sveta 3. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
4. LETNIK 

 

 kandidat  

1. Benjamin Božič 
predsednik študentskega sveta 4. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Bogdan Sirk 
član študentskega sveta 4. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
 



 
 

5. LETNIK 
 

 kandidat  

1. Jan Lokar 
predsednik študentskega sveta 5. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Luka Barbič 
član študentskega sveta 5. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
ABSOLVENTI 
 

 kandidat  

1. Žan Bregar  
predsednik študentskega sveta absolventov/ 
član študentskega sveta fakultete 

2. Klavdija Rabuza 
član študentskega sveta absolventov / član 
študentskega sveta fakultete 

 
DOKTORSKI ŠTUDENTI 
 

 kandidat  

1. Klemen Sredenšek 
predsednik študentskega sveta doktorskih 
študentov/ član študentskega sveta fakultete 
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