Številka: VSS4-23/2016
Datum: 29. november 2016

POROČILO O IZIDU VOLITEV
V ŠTUDENTSKI SVET
UNIVERZE NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKE FAKULTETE
I.
Na podlagi Zapisnika o delu volilnega odbora na volišču na sedežu UP PEF, je volilna
komisija za izvedbo študentskih volitev Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete v
študijskem letu 2016/2017, na seji, ki je potekala 29. novembra 2016, ugotovila izid
glasovanja kot sledi v nadaljevanju.
II.
Na volitvah 24. in 25. novembra 2016 je imelo pravico glasovati 1641 volivcev. Volitev se
je udeležilo 365 volivcev.
Oddanih je bilo 365 glasovnic, od tega je bilo 365 veljavnih in 0 neveljavnih glasovnic.

III.
Volilna komisija je ugotovila, da so rezultati volitev v kategoriji študentov pod zaporedno
številko 4, Študijski programi II. stopnje – redni in izredni študij, neodločeni, in sicer tako,
da sta dve kandidatki dobili enako število glasov za zadnje mesto predstavnika iz te
kategorije, ki se izvoli v organ.
IV.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Zap.
št.

Opredelitev študentov po študijskih
programih, stopnjah študija, načinu
izvedbe študija in krajih izvajanja, ki jih
bodo predstavniki zastopali.

Število
predstavnik
ov

1. Študijski program Razredni pouk

2

2. Študijski program Edukacijske vede

2

Študijski program Predšolska vzgoja, redni in
3.
izredni študij**

6

Kandidati*

TADEJ BENČINA
MATIJA JENKO
VERONIKA KOS
ELENA LAZAROVA
MARJANA VINDER
HRUSTELJ
SABINA BALKOVEC
EMA BUH
PATRICIJA
GORNJEC

Število glasov

53
82
71
28
21
35
35
40

4.

Študijski programi II. stopnje – redni in izredni
študij***

4

5.

Študijski program III. stopnje

1

KLAVDIJA LUKAČ
DEBORA MUŽENIČ
ELEN STANIČ
BARBARA MUHIČ
URŠA PEČEČNIK
MAJA SADOVNIK
MARIJA SLADIČ
DAŠA VUKANAC
ANJA VALENČIČ
ŠTEMBERGAR

19
18
50
19
23
21
30
19
3

*Kandidati so navedeni po abecednem vrstnem redu priimkov.
**Vključno z dislociranimi enotami Ptuj, Slovenske Konjice in Ljutomer.
*** Vključno s študenti na dislociranih enotah Škofja Loka in Ljutomer.

V.
V skladu z drugim odstavkom 5. člena Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih
svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter
komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem se mora v primeru, da več
kandidatov dobi enako število glasov za zadnje mesto, izvesti javno žrebanje ob ugotovitvi
volilnih rezultatov.
Javni žreb za določitev zadnjega mesta predstavnika študentov, ki se izvoli v organ v
kategoriji pod številko 4, Študijski programi II. stopnje – redni in izredni študij, za kandidatki,
ki sta prejeli enako število glasov:
- Barbaro Muhič in
- Dašo Vukanac
bo potekalo v četrtek, 1. decembra ob 11.00 v atriju Univerze na Primorskem, Pedagoške
fakultete na naslovu Cankarjeva 5, Koper.
Predsednica volilne komisije
Mateja Gladek, l. r.

Objaviti:
- na oglasnih deskah na sedežu UP PEF;
- na spletni strani UP PEF.
Vročiti:
- prof. dr. Mari Cotič, dekanji UP PEF;
- ŠS UP;
- Aji Dobnik, predsednici ŠS UP PEF;
- arhivu UP PEF.

