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SKLEP O PREVERJANJU IN POTRDITVI KANDIDATUR ZA ČLANE  
 

ŠTUDENTSKEGA SVETA  
FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE 

UNIVERZE V MARIBORU 
 

 
Maribor, 29. 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 in po izteku roka za dopolnitve kandidatur, dne 29. 10. 

2020 sprejela Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane študentskih svetov letnikov Fakultete 

za zdravstvene vede Univerze v Mariboru: 

 
DOPOLNJEN SEZNAM POTRJENIH POPOLNIH KANDIDATUR PO VOLILNIH ENOTAH 

 
1. LETNIK 

Kandidature za člana letnika 

1. Nataša Marc Mahnič 

2. Urška Novak 

3. Tamara Trajbarič 
 
2. LETNIK 

Kandidature za člana letnika 

1. Benjamin Habinc 

2. Jaka Jelen 

3. Linda Tot 

 
3. LETNIK 

Kandidature za člana letnika 

1. Šimen Ribič 
 

       5.  LETNIK 
Kandidature za člana letnika 

1. Patricija Lunežnik 
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ABSOLVENTI 
Kandidature za člana 

1. Sergej Obran 

2. Anja Meško 

 

Obrazložitev: 

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) 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) 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 Fakultete za 
zdravstvene vede Univerze v Mariboru ter k dopolnitvi oddane kandidature pozvala 1 kandidatko, in 
sicer Patricijo Lunežnik, ki je bila pozvana, da vlogo dopolni s potrdilom o vpisu za študijsko leto 2020-
21. 
 
Skladno s točko 3. 3. Sklepa o razpisu volitev in po izteku roka za dopolnitve kandidatur je Volilna 
komisija univerze za volitve študentov prejete dopolnitve pregledala in ugotovila, da je kandidatka 
vlogo ustrezno dopolnila, in sicer je pravočasno in na pravilen način oddala zahtevani obrazec, zato je 
Volilna komisija univerze za volitve študentov, na svoji seji dne 29. 10. 2020 sprejela sklep s katerim na 
seznam popolnih kandidatur za člane študentskih svetov letnikov uvršča kandidatko: Patricijo 
Lunežnik, za volilno enoto 5. letnik.  
 
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. 

                                                                                                  


