
Obr. K-ČLAP 
OBRAZEC ZA KANDIDATURO ZA ČLANA LETNIKA, ABSOLVENTOV IN DOKTORSKIH ŠTUDENTOV ČLANIC 

UM 
 

I. Podatki o kandidatu 

Ime in priimek  

Datum rojstva  

Telefon / e- pošta                                                      @student.um.si 

Stalno prebivališče:  
(naslov, kraj, poštna št.) 

 

Naslov za vročanje: 
(naslov, kraj, poštna št.) 

 

Obkroži:  A bolonjski št. program (3+2)  
                         B bolonjski št. program (4+1)  
                           C enovit magistrski študijski program 
  D doktorski študijski program 

Fakulteta / letnik   

 
II. Izjava kandidata/kandidatke 

Spodaj podpisani/a _____________________________________ kandidiram za člana Študentskega sveta 
volilne enote (ustrezno obkroži): 

A. 1. letnik (1. let. I. st. bolonjskih št. 
programov in 1. let. EMAG) 

B. 2. letnik (2. let. I. st. bolonjskih št. 
programov in 2. let. EMAG) 

C. 3. letnik (3. let. I. st. bolonjskih št. 
programov in 3. let. EMAG) 

D. 4. letnik (1. let. II. st. bolonjskih št. 
programov, 4. let. I. st. bolonjskih št. 
programov (4+1), 4. let. EMAG) 

E. 5. letnik (2. let. II. st. bolonjskih št. 
programov, 1. let. II st. bolonjskih 
študijskih programov (4+1), 5. let. 
EMAG) 

F. 6. letnik (EMAG) 
G. absolventi 
H. doktorski študenti 

 
Član volilnega organa ne more biti kandidat za člana in kandidirati na volitvah. 
S podpisom te vloge izjavljam, da sem seznanjen z vsebino naslednjih aktov: 

- Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB12), 
- Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov (Obvestila UM, št. XXXV-5-2017), 
- Sklepom o razpisu volitev v Študentske svete članic in drugih članic UM. 

 
 
Za potrebe volilne kampanje lahko kandidati h kandidaturi v elektronski obliki na elektronskem mediju 
priložijo osebno fotografijo in kratek program dela za potrebe izdelave enotnega razglasa in predstavitve 
kandidatov (max. 1500 znakov s presledki). 
S podpisom te vloge dovoljujem, da se na predstavitvenem plakatu in drugih gradivih za volilno promocijo 
objavi moj elektronski naslov. 
 

Kraj in datum  Lastnoročni podpis kandidata 
   

 
Obvezne priloge k temu obrazcu so: 

- izvirnik potrdila o vpisu kandidata / kandidatke 


