
 
 

 
POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   

10. 11. 2021 
IN  

16. 11. 2021 
 
 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Ekonomsko-poslovne 
fakultete Univerze v Mariboru, ki so bile dne 10. 11. 2021, in po izvedenih drugih krogih dne 16. 11. 
2021, skladno s Sklepom o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic UM (št. 
023/2021/02/430 JŽV) in glede na volilni izid Volilna komisija univerze za volitve študentov ugotavlja, 
da so bili izvoljeni naslednji kandidati:  
 
 
1. LETNIK 
 
 kandidat  
1. Brina Fras predsednik študentskega sveta 1. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
2.  Tisa Lija Šober član študentskega sveta 1. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Katja Kralj član študentskega sveta 1. letnika 
4. Maks Medved član študentskega sveta 1. letnika 
 
2. LETNIK 
 
 kandidat  
1. Manja Pauko predsednik študentskega sveta 2. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
2. Tine Merhar član študentskega sveta 2. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Domen Babič  član študentskega sveta 2. letnika 
4. Aljaž Zelenik član študentskega sveta 2. letnika 
5. Viktor Kastel član študentskega sveta 2. letnika 
 
3. LETNIK 
 
 kandidat  
1. Kevin Korošec predsednik študentskega sveta 3. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
2. Janja Orovič član študentskega sveta 3. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Pina Slaček član študentskega sveta 3. letnika 
4. Taja Grifič Žvikart član študentskega sveta 3. letnika 
5. Luka Kalderon član študentskega sveta 3. letnika 
 
 
 



 
 
4. LETNIK 
 
 kandidat  

1. Ajda Lipnik predsednik študentskega sveta 4. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

2. Eva Tihole član študentskega sveta 4. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Maja Rehar član študentskega sveta 4. letnika 
4. Nina Skrivarnik član študentskega sveta 4. letnika 
 
5. LETNIK 
 
 kandidat  
1. Gregor Rihtarič predsednik študentskega sveta 5. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
2.  Jan Sedlanič član študentskega sveta 5. letnika/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. David Bohar član študentskega sveta 5. letnika 
4. Klemen Zapečnik član študentskega sveta 5. letnika 
5. Ajda Habjanič član študentskega sveta 5. letnika 
 
ABSOLVENTI 
 
 kandidat  
1. Maša Selinšek predsednik študentskega sveta absolventov/ 

član študentskega sveta fakultete 
2.  Patrik Senekovič član študentskega sveta absolventov/ član 

študentskega sveta fakultete 
3. Cecilija Matul član študentskega sveta absolventov 
4. Julia Dovečar član študentskega sveta absolventov 

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

 
Volilna komisija univerze za volitve študentov 
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