
 
 

 

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN   
7. 11. 2022 in 10. 11. 2022 

 
Po izvedenih volitvah za člane študentskih svetov letnikov in Študentski svet Pravne fakultete 
Univerze v Mariboru, ki so bile dne 7. 11. 2022 in po izvedenem drugem krogu volitev, dne 
10. 11. 2022 skladno s Sklepom o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic 
UM (št. 023/2022/02/430 JŽV) in glede na volilni izid Volilna komisija univerze za volitve 
študentov ugotavlja, da so bili izvoljeni naslednji kandidati: 
 
1. LETNIK 
 
 kandidat  
1. Ana Brumec 

 
predsednik študentskega sveta 1. letnika/ 
član študentskega sveta fakultete 

2.  Luša Maučec 
 

član študentskega sveta 1. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Maša Kozar član študentskega sveta 1. letnika 
4. Nik Tuš član študentskega sveta 1. letnika 
 
2. LETNIK 
 
 kandidat  
1. Maša Kaiser 

 
predsednik študentskega sveta 2. letnika/ 
član študentskega sveta fakultete 

2. Eva Ledinek  član študentskega sveta 2. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Danijela Brečko član študentskega sveta 2. letnika 
4. Tea Ladič član študentskega sveta 2. letnika 
5. Maša Pogorelec član študentskega sveta 2. letnika 
 
3. LETNIK 
 
 kandidat  
1. Vita Višič 

 
predsednik študentskega sveta 3. letnika/ 
član študentskega sveta fakultete 

2. Marko Čeh 
 

član študentskega sveta 3. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

 
4. LETNIK 
 
 kandidat  
1. Marija Topić 

 
predsednik študentskega sveta 4. letnika/ 
član študentskega sveta fakultete 



 
 
2.  Lavra Terbovšek 

 
član študentskega sveta 4. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Kaja Lenart član študentskega sveta 4. letnika 
4. Amadeja Mlinar član študentskega sveta 4. letnika 
 
5. LETNIK 
 
 kandidat  
1. Matej Makoter Rožmarin 

 
predsednik študentskega sveta 5. letnika/ 
član študentskega sveta fakultete 

2. Patricija Glavica 
 

član študentskega sveta 5. letnika/ član 
študentskega sveta fakultete 

3. Andrej Stanišić član študentskega sveta 5. letnika 
4. Nina Rebol član študentskega sveta 5. letnika 
5. Iza Beširević član študentskega sveta 5. letnika 
 
 
ABSOLVENTI 
 
 kandidat  
1. Klara Nerat  predsednik študentskega sveta letnika 

absolventov/ član študentskega sveta 
fakultete 

 2. Kristina Lahovnik član študentskega sveta letnika absolventov 
/ član študentskega sveta fakultete 

 
 

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

 
Volilna komisija univerze za volitve študentov 

 
Tomaž Jelenko, l. r. 

 
 
 
 
 
  


