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SKLEP O PREVERJANJU IN POTRDITVI KANDIDATUR ZA ČLANE  

ŠTUDENTSKEGA SVETA  
STANOVALCEV ŠTUDENTSKIH DOMOV 

UNIVERZE V MARIBORU 
 

 
Maribor, 21. 10. 2022 

 
Na podlagi 3. 2. in 6. 1. točke Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic 

Univerze v Mariboru, z dne 3. 10. 2022 (v nadaljevanju: Sklep o razpisu volitev) in skladno s sklepom 

Volilne komisije univerze za volitve študentov, z dne 18.10.2022 je Volilna komisija univerze za volitve 

študentov na svojih sejah dne 17. 10. 2022, 20. 10. 2022 in 21. 10. 2022 sprejela Sklep o preverjanju 

in potrditvi kandidatur za člane Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov Univerze v 

Mariboru: 

KONČNI SEZNAM POTRJENIH POPOLNIH KANDIDATUR PO VOLILNIH ENOTAH: 
 

1. 2. dom 
Kandidature za predstavnika študentskega doma 2. 

1. Maja Poklukar 

2.  Neli Kranjc  

 
2. 3. dom 

V volilni enoti 3.dom ni bilo oddanih popolnih kandidatur. 
 

3.  Depandansa  
V volilni enoti Depandansa ni bilo oddanih kandidatur. 
 

4. 4. dom 
Kandidature za predstavnika študentskega doma 4.  

1. Nika Erjavec 

 
5. 5. dom 

Kandidature za predstavnika študentskega doma 5.  

1. David Mikek 

 

 

 

 



2 / 3 

6. 6. dom 
Kandidature za predstavnika študentskega doma 6. 

1. Avguštin Erdelji 

2. David Vozlič 

 
7. 7. dom 

Kandidature za predstavnika študentskega doma 7. 

1. Liza Škulj 

 
 

8. Lent 1: (8., 9. in 10. dom) 
Kandidature za predstavnika študentskega doma 8., 9. in 10. 

1. Leon Abraham 

2. Maja Dretar 

 

9. Lent 2: (11. dom) 
Kandidature za predstavnika študentskega doma 11. 

1. Gašper Topolinjak 

 

10. Lent 3: (12. dom) 

Kandidature za predstavnika študentskega doma 12. 

1. Patricia Jagarinec 

 

11. 13. dom 
Kandidature za predstavnika študentskega doma 13. 

1. Patrik Lampret 

 
12. 14. dom 

Kandidature za predstavnika študentskega doma 13. 

1. Laura Lešnik 

 
13. 15. dom 

Kandidature za predstavnika študentskega doma 15. 

1. Marko Gluhak  

 

14. 16. dom 

V volilni enoti 16. dom ni bilo oddanih popolnih kandidatur. 
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ZAVRŽENJE KANDIDATUR: 

Kandidature za člane Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov študentov UM:  

Tadeje Vogrinčič, Urške Urankar, Maje Pilko, Lane Radej in Roka Stojnška se zavrnejo. 

Obrazložitev: 

Skladno z določili Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v 

Mariboru, z dne 3. 10. 2022 in skladno s sklepom Volilne komisije univerze za volitve študentov, z dne 

18. 10. 2022 in podaljšanim rokom za kandidiranje je Volilna komisija univerze za volitve študentov 

na svoji seji dne 21. 10. 2022 po izteku roka za dopolnitev kandidatur preverila, če kandidature 

študentov Tadeje Vogrinčič, Urške Urankar, Maje Pilko, Lane Radej in Roka Stojnška izpolnjujejo 

pogoje v skladu z določili Sklepa o razpisu volitev. Ker kandidati vloge niso pravočasno oz. ustrezno 

dopolnili je komisija odločila, da se njihove vloge zavrnejo.  

 

Obrazložitev: 

Dne 17. 10. 2022 je Volilna komisija univerze za volitve študentov izdala Sklep o preverjanju in 

potrditvi kandidatur in s tem pozive k dopolnitvam, skladno s Sklepom o razpisu volitev v študentske 

svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru, z dne 3. 10. 2022. Na svoji izredni seji dne 20. 10. 

2022 je, skladno s sklepom Volilne komisije univerze za volitve študentov, z dne 18. 10. 2022 in 

podaljšanim rokom za kandidiranje, izdala Sklep o preverjanju in potrditvi dodatnih kandidatur in s 

tem poziv k dopolnitvi. 

Po izteku roka za dopolnitve kandidatur, se je Volilna komisija univerze za volitve študentov sestala 

na seji dne 21. 10. 2022 in pregledala ustreznost dopolnjenih vlog, h katerim je pozvala kandidate z 

zgoraj navedenima sklepoma. Skladno s 3. 3. točko Sklepa o razpisu volitev je komisija kandidature ki 

so bile v predpisanem roku ustrezno dopolnjene uvrstila na seznam popolnih kandidatur ter zavrnila 

kandidaturi študentov: Lane Radej in Roka Stojnška, ki v predpisanem roku nista bili dopolnjeni in 

prav tako zavrnila kandidature študentk: Maje Pilko, Tadeje Vogrinčič, Urške Urankar, ki tudi po 

dopolnitvi niso bile ustrezno dopolnjene. 

Volilna komisija univerze za volitve študentov je na podlagi 3.2. in 6. 1. točke Sklepa o razpisu volitev 

v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru, z dne 3. 10. 2022 in prejetimi 

kandidaturami in dopolnitvami kandidatur ter skladno s sklepom Volilne komisije univerze za volitve 

študentov, z dne 18.10.2022 ter v skladu s 13. členom Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih 

svetov (UPB 1; Obvestila UM, št.XL-2-2022), 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. 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Volilne komisije univerze za volitve študentov o 

zavrnitvi kandidature, se lahko kandidat pritoži najpozneje do 27. 10. 2022 do 12. ure. Utemeljena 

pritožba se vloži preko spletnega obrazca navedenega v 3.3. točki Sklepa o razpisu volitev v 

študentske svete članic in drugih članic. Vložene pritožbe ne zadržijo postopka izvedbe volitev. 

 
Predsednik Volilne komisije univerze za 
volitve študentov 
Tomaž Jelenko, l. r. 

 


