
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

POROČILO O REZULTATIH VOLITEV DEKANA  

FAKULTETE ZA UPRAVO UNIVERZE V LJUBLJANI,  

Z DNE 6. 5. 2021 

 

Volilna komisija za volitve dekana Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani je pregledala izpis sistema 

Simply Voting, z dne 6. 5. 2021, v naslednji sestavi:  

- mag. Barbara Leskovšek, predsednica komisije,  

- doc. dr. Sabina Bogilovič, članica,  

- g. Grega Rudolf, član.  

 

VOLILNA KOMISIJA JE UGOTOVILA:  

1. da so dne 6. 5. 2021, v času med 10.00 in 14.00 uro potekale volitve dekana Fakultete za upravo 

Univerze v Ljubljani, za mandatno obdobje 2021 – 2025. Zaradi epidemioloških razmer so volitve 

potekale elektronsko in sicer z uporabo sistema Simply Voting.  

 

2. da je bil na volitvah dekana Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani en kandidat:  

- prof. dr. Mirko Pečarič 

 

3. da je bilo v volilni imenik vpisanih 1029 volilnih upravičencev, od tega:  

- 40 iz 1. skupine volivcev (visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni 

sodelavci),  

- 960 iz 2. skupine volivcev (študentje) in  

- 29 iz 3. skupine volivcev (strokovno administrativni in tehnični delavci).  

 

4. da se je volitev udeležilo 136 volilnih upravičencev ali 13,2%, od tega:  

- 31 iz 1. skupine volivcev (visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni 

sodelavci), 

- 84 iz 2. skupine volivcev (študentje) in 

- 21 iz 3. skupine volivcev (strokovno administrativni in tehnični delavci).  
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5. da je bilo oddanih:  

- 134 veljavnih glasovnic ali 98,5% od oddanih glasovnic,  

- 2 neveljavni glasovnici* ali 1,5% od oddanih glasovnic. (*volivec pri glasovanju ni obkljukal 

nobenega okenca in oddal prazno glasovnico, kar pomeni, da je oddal neveljaven glas).  

 

6. da je:  

- ZA kandidata prof. dr. Mirka Pečarič glasovalo 117 volilnih upravičencev ali 87,3% volilnih 

upravičencev (od tega 27 volivcev iz 1. skupine, 69 volivcev iz 2. skupine in 21 volivcev iz 3. 

skupine volivcev) 

Vsi zgornji podatki so brez upoštevanja uteži.  

Z upoštevanjem uteži je kandidat prof. dr. Mirko Pečarič prejel:  

  

Visokošolski učitelji, 
znanstveni delavci ter 

visokošolski in raziskovalci 
sodelavci Študentje 

Strokovno 
administrativni in 
tehnični delavci 

Kandidat: prof. dr. 
Mirko Pečarič ZA PROTI ZA PROTI ZA PROTI 

  55,86% 4,14% 16,43% 3,57% 20,00% 0,00% 

 

Skupno je kandidat prof. dr. Mirko Pečarič prejel 92,3% veljavnih glasov.  

 

7. Volilna komisija je ugotovila, da je bil za dekana Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani 

za mandatno obdobje 2021 do 2025 izvoljen:  

 

Prof. dr. Mirko Pečarič 

 

Datum: 6. 5. 2021 

Podpisi članov Volilne komisije za volitve dekana Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani:  

Mag. Barbara Leskovšek, predsednica komisije 

 

 

Doc. dr. Sabina Bogilovič, članica komisije 

 

 

g. Grega Rudolf, član komisije 
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