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SKLEP O PREVERJANJU IN POTRDITVI KANDIDATUR ZA ČLANE  

 
ŠTUDENTSKEGA SVETA  

EKONOMSKO-POSLOVNE FAKULTETE  
UNIVERZE V MARIBORU 

 

 
Maribor, 23. 10. 2020 

 
 

Na podlagi 3. 2. točke Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v 

Mariboru, z dne 7. 10. 2020 (v nadaljevanju: Sklep o razpisu volitev) je Volilna komisija univerze za 

volitve študentov na svoji seji dne 23. 10. 2020 sprejela Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za 

člane študentskih svetov letnikov Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru: 

 
SEZNAM POTRJENIH POPOLNIH KANDIDATUR PO VOLILNIH ENOTAH 

 
 

1. LETNIK 
Kandidature za člana letnika 

1. Manja Pauko 

2. Klara Krumpak 

3. Aljaž Zelenik 

4. Žan Hafner 

5. Tine Merhar 

 
 
2. LETNIK 

Kandidature za člana letnika 

1. Pina Slaček 

2. Timotej Peter Valcl 

3. Janja Orovič 

4. Kevin Korošec 

5. Taja Grifič Žvikart 

6. Lea Kranjc 
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3. LETNIK 
Kandidature za člana letnika 

1. Luka Simonič 

2. Luka Kalderon 

3. Ajda Lipnik 

4. Sara Vrečko 

5. Patrik Senekovič 

 
4. LETNIK 

Kandidature za člana letnika 

1. Lara Cafuta 

2. Jan Sedlanič 

3. Gregor Rihtarič 

4. Ajda Habjanič 

5. Klemen Zapečnik 

6. David Bohar 

 
5. LETNIK 

Kandidature za člana letnika 

1. Nejc Fir 

2. Jure Fras 

3. Maša Selinšek 

 
ABSOLVENTI 
Kandidature za člana 

1. Cecilija Matul 

2. Lana Žabčič 

3. Urban Bratina 

 

 
POZIVI K DOPOLNITVAM:  

  
Skladno z določili točke 3. 1.  in 3. 2. Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic 
Univerze v Mariboru, z dne 7. 10. 2020 (v nadaljevanju: Sklep) je Volilna komisija univerze za volitve 
študentov ugotovila, da sta naslednja kandidata (2) oddala nepravilno vlogo:  
 

1. Mojca Bezjak  
 

Kandidatka je oddala kandidaturo za volilno enoto v kateri nima pravice kandidirati.   
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Skladno s 3. odstavkom 2. 1. točke Sklepa ima študent pravico voliti in biti voljen v posamezni volilni 
enoti članice univerze, kjer je vpisan v posamezni letnik, ki predstavlja oblikovano volilno enoto.   
Kandidatka je oddala kandidaturo za volilno enoto 2. letnik, ki jo, skladno z 2. odstavkom 2. 1. točke 
Sklepa, sestavljajo vsi študenti članice, ki so vpisani v 2. letnik I. stopnje bolonjskih študijskih 
programov ali v 2. letnik enovitih magistrskih študijskih programov članice. Ker kandidatka ni vpisana 
v nobenega od navedenih letnikov, jo Volilna komisija univerze za volitve študentov poziva, da svojo 
kandidaturo dopolni z izbiro ustrezne volilne enote.   
  
Dopolnitev je potrebno, v skladu z določili 2. odst. 3. 2. točke Sklepa, poslati najkasneje do 28. 10. 2020 
do 12. ure. Dopolnitev mora kandidatka oddati preko spletnega obrazca, ki je dosegljiv na 
povezavi: DOPOLNITEV KANDIDATURE (ustreznost volilne enote) pri čemer mora to obvezno storiti z 
uporabo svoje osebne digitalne identitete Univerze v Mariboru (@student.um.si).  
  
V kolikor kandidatka v zahtevanem roku vloge ne dopolni ali pa jo dopolni na način, da tudi po 
dopolnitvi ne ustreza, se vloga kot nepravilna zavrže.  
  

2. Boris Pukšič 
 

Kandidat vloge ni oddal z uporabo svoje osebne digitalne identitete Univerze v Mariboru.    
  
Iz zgoraj navedenega razloga kandidat ob oddaji kandidature ni priložil soglasja h kandidaturi 
in obveznih soglasij ter izjav, ki so bili obvezni del kandidature.  
 

Dopolnitev je potrebno, v skladu z določili 2. odst. 3. 2. točke Sklepa, poslati najkasneje do 28. 10. 2020 
do 12. ure. Dopolnitev mora kandidat oddati preko spletnega obrazca, ki je dosegljiv na 
povezavi: DOPOLNITEV KANDIDATURE (digitalna identiteta) pri čemer mora to obvezno storiti z 
uporabo svoje osebne digitalne identitete Univerze v Mariboru (@student.um.si).  
 

V kolikor kandidat v zahtevanem roku vloge ne dopolni ali pa jo dopolni na način, da tudi po dopolnitvi 
ne ustreza, se vloga zavrže.  
 
 

Obrazložitev: 

 

Volilna komisija univerze za volitve študentov na podlagi 3. 2. točke Sklepa o razpisu volitev v 

študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru, z dne 7. 10. 2020 in prejetimi 

kandidaturami ter v skladu s 13. členom Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov (Obvestila 

UM XXXV – 5- 2017 in XXXVIII-10-2020) izdala sklep z zgoraj navedeno vsebino. 

 

Ta sklep se javno objavi na spletnih straneh članic in drugih članic Univerze v Mariboru, na spletni 

strani Univerze v Mariboru in Študentskega sveta Univerze v Mariboru. 

 
 

Predsednica Volilne komisije univerze za 
volitve študentov 
 
Nataša Mesarič, l. r. 
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