
 
 

 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
10. 11. 2021 

IN  
OBVESTILO O IZVEDBI DRUGEGA KROGA 

 
 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Fakultete za 
turizem Univerze v Mariboru, ki so bile dne 10. 11. 2021 izvedene 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. Lucija Komerički 

 
predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 
član študentskega sveta fakultete 

2.  Aljaž Marinič 
 

član študentskega sveta 1. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Žan Molan 
 

član študentskega sveta 1. letnika 

 Dimitar Jovanovski 
DRUGI KROG 

 Maj Grakalić 
 
2. LETNIK 
 
 kandidat  
1. Iza Hana Šobar Maslarič 

 
predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 
član študentskega sveta fakultete 

2. Ana Kuhelj 
 

član študentskega sveta 2. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
3. LETNIK 
 
 kandidat  
1. Tjaša Randl 

 
predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 
član študentskega sveta fakultete 

2. Stela Levačić 
 

član študentskega sveta 3. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Maruša Rau član študentskega sveta 3. letnika 
4. Klara Liza Schulz član študentskega sveta 3. letnika 
5. Vera Stepanov član študentskega sveta 3. letnika 
 



 
 
 
4. LETNIK 
 
 kandidat  
1. Mark Zgrinskić 

 
predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 
član študentskega sveta fakultete 

2.  Kaja Šetinc 
 

član študentskega sveta 4. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
5. LETNIK 
 
 kandidat  
 Lidija Kočevar 

 
DRUGI KROG 

 Nika Kramžar 
 

 
ABSOLVENTI 
 
 kandidat  
1. Aida Babajić 

 
predsednik študentskega sveta 
absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 

2.  Petar Milošević 
 

član študentskega sveta absolventov/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
 

Na podlagi izenačenega volilnega izida Volilna komisija univerze za volitve študentov 
ugotavlja, da se bo izvedel drugi krog med kandidati: 
 

- Dimitar Jovanovski 
- Maj Grakalić 

za predsednika študentskega sveta 1. letnika. 
 

- Lidija Kočevar 
- Nika Kramžar 

za predsednika študentskega sveta 5. letnika. 
 
Drugi krog volitev bo za študente zgoraj navedenih volilnih enot potekal v torek, 16. 11. 
2021, med 8. in 15. uro, na https://um.simplyvoting.com/.  
 

 
Volilna komisija univerze za volitve študentov 

 
Špela Beranič, l. r. 

https://um.simplyvoting.com/


 
 
  


