
 
 

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 turizem 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. Hana Šobar 
predsednik študentskega sveta 1. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
2. LETNIK 

 

 kandidat  

1. Stela Levačić 
predsednik študentskega sveta 2. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Vera Stepanov  
član študentskega sveta 2. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Tjaša Randl član študentskega sveta 2. letnika 

4. Maruša Rau  član študentskega sveta 2. letnika 

5. Klara Liza Schulz član študentskega sveta 2. letnika 

 
3. LETNIK 

 

 kandidat  

1. Aida Babajić 
predsednik študentskega sveta 3. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Petar Milošević 
član študentskega sveta 3. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Kaja Šetinc  član študentskega sveta 3. letnika 

4. Joško Glavina član študentskega sveta 3. letnika 

5. Patricija Kelhar član študentskega sveta 3. letnika 

 
 
 
 



 
 

4. LETNIK 
 

 kandidat  

1. Lidija Kočevar 
predsednik študentskega sveta 4. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Nika Kramžar 
član študentskega sveta 4. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Anja Kraševec član študentskega sveta 4. letnika 

 
5. LETNIK 
 
V volilni enoti ni bilo kandidatov na volitvah, zato volitve niso potekale. 
 
ABSOLVENTI 
 

 kandidat  

1. Sara Golob predsednik študentskega sveta absolventov/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Mark Zgrinskić član študentskega sveta letnika absolventov/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Nikola Stanković član študentskega sveta letnika absolventov 

 

 
 

Predsednica Volilne komisije  
univerze za volitve študentov, 

 
Nataša Mesarič, l. r. 

 
 


