
 

 

 

Lista kandidatov na volitvah v 

Študentski svet Fakultete za 

elektrotehniko 
  



 

1. stopnja, Elektrotehnika UNI 

1. letnik 

Ime in priimek Obrazložitev kandidature 
Tilen Babnik Moj namen za kandidaturo je, da bom poskušal izboljšati ta 

naša leta na faksu. Zavzemal se bom za spremembo oz. 
izboljšavo katerega koli področja naše fakultete. V primeru, 
da boste imeli kakršnekoli težave se boste lahko obrnili 
name in se bom v vašem imenu ali pa v imenu razreda 
pomenil s profesorji oz. predstavniki fakultete. Hvala za vsak 
glas! 

Urban Klobčič / 
Katarina Marija Schwarzbartl / 

 

2. letnik 

Ime in priimek Obrazložitev kandidature 
Žiga Ocvirk Obožujem ljudi in medsebojne odnose. Potegoval se bom za 

vsakega študenta posebaj. 
Luka Žontar / 
Filip Rutar Tudi v letošnjem šolskem letu želim nadaljevati z delom v 

šsfe, saj vidim da lahko dosežemo rezultate in pomagamo 
izboljšati študijski proces za vse študente. 

Samo Jean Želim postati član Študijskega sveta FE, ker bi rad 
pripomogel pri izboljšavi študijskih in obštudijskih 
dejavnosti. Na področju organizacije imam že nekaj izkušenj, 
zato mislim da bi dobro zastopal študente in njihove 
interese. 

Martin Valenčič / 
 

3. letnik 

Ime in priimek Obrazložitev kandidature 
Nena Šarec / 
Jakob Veršnjak Z razlogom, da zastopam glas študentov in poskušam 

sedanjim ter prihodnjim generacijam zagotoviti čimbolj 
prijetno, koristno izkušnjo na FE, sem lansko leto vstopil v 
ŠSFE, tekom leta pa sem se pridružil Senatu. Svoje delo bi 
nadaljeval tudi letos, saj so se prejšnje leto načele 
problematike, ki še niso bile rešene, prav tako pa sem odprt 
za nove problematike, ki bi jih na dan prinesli študenti ali 
pedagogi. 

Timotej Štojs Kandidaturo sem oddal, ker menim, da lahko s svojim 
doprinosom v študentskem svetu vplivam in izboljšam 
kakovost študija. 

Anja Šurina Zavzemala se bom za dvig kakovosti študija na Fakulteti za 
elektrotehniko in za interese študentov v dolgoročnem 
smislu. 

 

  



 

1. stopnja, Aplikativna elektrotehnika VSŠ 

1. letnik 

Ime in priimek Obrazložitev kandidature 
Gregor Kalan Ojla! 

 
Ker želim prejemati informacije, pomembne za nas, študente, 
čim bolj neposredno, sem se odločil kandidirati za 
predstavnika študentskega sveta.  
Zato, ker informacije so pomembne, jih bom v čim krajšem 
času posredoval tudi vam, študentom. 
Imam izkušnje iz srednje šole, kjer sem 4 leta opravljal 
funkcijo predsednika razreda. Zadnje leto sem bil izvoljen 
predsednik dijaške skupnosti. 
Aktivno sem sodeloval pri pripravi večih dogodkov, ki jih 
organizirala dijaška skupnost.  
 
Lp Gregor 

Žan Truden / 
 

2. letnik 

Ime in priimek Obrazložitev kandidature 
Matej Juvančič Hace - Za boljšo kakovost študija 

- boljše informiranje študentov glede izzivov višjih letnikov 
- izboljšave v učilnicah/predavalnicah 
- da se preneha jemati žogice na fuzbalu 

 

3. letnik 

Ime in priimek Obrazložitev kandidature 
Jaka Parkelj Želja po soustvarjanju nadstandarda na fakulteti. 

 

  



 

1. stopnja, Multimedija UNI 

1. letnik 

Ime in priimek Obrazložitev kandidature 
Ajda Košorok Sem zagnana in natančna oseba, ki je vedno pripravljena 

priskočiti na pomoč in čimbolj ugodno rešiti problem. Z 
organizacijo različnih dogodkov in z delom , kot je v ŠS, sem 
se seznanila že v srednješolskih letih kot članica Kluba 
Škofjeloških študentov in Dijaške šolske skupnosti Gimnazije 
Škofja Loka. 

Marko Kaferle V času svojega študija bi si želel čim več interakcije z ljudmi, 
naj bodo to sošolci, profesorji ali študenti drugih smeri. Kot 
oseba sem miren in rad ustrežem drugim, a si vedno drznem 
povedati, kar imam na mislih. Ravno zato bom vedno izrazil 
svoje mnenje in se trudil za dobrobit vseh. 

 

2. letnik 

Ime in priimek Obrazložitev kandidature 
/ / 

 

3. letnik 

Ime in priimek Obrazložitev kandidature 
Aleksander Kovač "Kandidiram z namenom zastopanja interesov študentov 3. 

letnika študijskega programa Multimedija, 1.stopnja UN. 
Skozi leto želim dvigati kakovost študija v tretjem letniku, 
prav tako pa prepoznati in reševati morebitne težave in 
narediti 
študijsko leto študentom kar se da brezskrbno." 

 

  



 

2. stopnja, Elektrotehnika UNI 

1. letnik 

Ime in priimek Obrazložitev kandidature 
Nataša Zekić / 
Rok Mokorel Kot predstavnik študentov 1. letnika programa Robotike se 

bom zavzemal za uveljavitev želj študentov, katere bodo 
usmerjene k bolj kvalitetnemu študiju ter enakopravni 
obravnavi študentov. Verjamem in želim si, da bi bil dovolj 
dostopen, da bi znal prisluhniti študentom in bil pravi 
predstavnik znotraj in zunaj fakultete.   

 

2. letnik 

Ime in priimek Obrazložitev kandidature 
Tjaša Jereb Z večletnimi izkušnjami dela v ŠSFE želim še naprej 

sodelovati pri prizadevanjih za nenehne izboljšave. 
Gašper Podobnik "Pozdravljeni,  

v zadnjih dveh letih sem izmenično opravljal funkciji 
predsednika in podpredsednika ŠSFE. Letos kandidiram z 
namenom vzpostavitve gladke tranzicije na novo vodstvo, saj 
v letošnjem študijskem letu ne nameravam kandidirati za 
vodstveno pozicijo v ŠSFE. Menim, da lahko svojimi 
izkušnjami (iz funkcij (pod)predsednika ŠSFE, predstavnika 
študentov v Senatu FE, Upravnem odboru FE in Študijski 
komisiji) ter informacijami o delu v preteklih dveh letih 
znatno pripomorem k učinkovitem in konstruktivnem 
sodelovanju ŠSFE s študenti in vodstvom Fakultete za 
elektrotehniko.  
V primeru izvolitve si nameravam še naprej prizadevati za 
dolgoročne interese študentov ter uspešno sodelovanje ŠSFE 
z vodstvom FE.  
Lepo vas pozdravljam,  
Gašper Podobnik" 

 

  



 

2. stopnja, Multimedija UNI 

1. letnik 

Ime in priimek Obrazložitev kandidature 
Anže Zadravec V študentski svet kandidiram, ker želim ponovno aktivno 

sodelovati tako v samem študentskem svetu, senatu in v 
posameznih komisijah ter v vseh omenjenih komisijah 
zastopati študente Multimedije na obeh stopnjah študija. 

 

2. letnik 

Ime in priimek Obrazložitev kandidature 
Gregor Karpljuk scientia potentia est 

 
Že vrsto let uspešno in učinkovito sodelujem v organih 
fakultete, to želim nadaljevati še v prihodnosti. 

 

  



 

2. stopnja, Uporabna statistika UNI 

1. letnik 

Ime in priimek Obrazložitev kandidature 
/ / 

 

2. letnik 

Ime in priimek Obrazložitev kandidature 
/ / 

 


