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V skladu z 11. členom Pravilnika o kandidiranju in volitvah dekana Filozofske fakultete z dne 19. 4. 2017 

volilna komisija v sestavi: doc. dr. David Movrin, predsednik, Tanja Hribar, namestnica predsednika, doc. 

dr. Damjan Huber, član, Matija Vedenik, namestnik člana, Jonathan Rebetz, član študent in Tomaž Kek, 

namestnik člana študenta, objavlja 

 

POROČILO O REZULTATIH VOLITEV DEKANJE FILOZOFSKE 

FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI ZA MANDATNO OBDOBJE 

2021–2025 

1. Volitve dekanje Filozofske fakultete so potekale v četrtek, 10. junija 2021, od 8. do 16. ure. Zaradi 

epidemioloških razmer so volitve potekale elektronsko, in sicer z uporabo sistema Simply Voting. 

Vsem, ki za glasovanje niso imeli ustrezne tehnične opreme, je bilo glasovanje v istem terminu 

omogočeno tudi na volišču, v predavalnici 6 (glavna zgradba fakultete, Aškerčeva 2).  

 
2. Volilna komisija je najprej ugotovila, da je bilo v volilni imenik vpisanih 5.332 volilnih upravičenk 

in upravičencev (od tega 485 iz 1. skupine volivk in volivcev,  173 iz 2. skupine volivk in volivcev 

in 4674 iz 3. skupine volivk in volivcev). 

 
3. Volilna komisija je ugotovila, da se je volitev udeležilo 848 volilnih upravičenk in upravičencev 

ali 15,9 % (od tega 322 ali 66,4 % iz 1. skupine volivk in volivcev, 110 ali 63,6 % iz 2. skupine 

volivk in volivcev in 416 ali 8,9 % iz 3. skupine volivk in volivcev). 

 
4. Volilna komisija je ugotovila, da je bilo oddanih: 

- 840 veljavnih glasovnic ali 99,1 % od oddanih glasovnic, 

- 8 neveljavnih glasovnic* ali 0,9 % od oddanih glasovnic. 

 

(*volivec oz. volivka je pri glasovanju izbral/a in potrdil/a možnost »Abstain« in ni obkljukal/a 

nobene izmed kandidatk). 

 
 

 

Številka: I-20/1-21/6-7 

Datum: 11. 6. 2021 



 

Stran 2 od 3 
 

Volilna komisija je ugotovila, da je iz posamezne skupine volivk in volivcev za posamezno kandidatko 

glasovalo: 

 

 1. skupina volivk 
in volivcev 

2. skupina volivk 
in volivcev 

3. skupina volivk 
in volivcev 

Skupaj 
število 
glasov 

Visokošolski 
učitelji, znanstveni 

delavci ter 
visokošolski in 

raziskovalni 
sodelavci 

Strokovno-
administrativni in 
tehnični delavci 

Študentje 

prof. dr. Mojca 
Schlamberger 
Brezar 

248 80 263 591 

prof. dr. Špela 
Virant 

72 28 149 249 

Skupaj število 
glasov 

320 108 412 840 

 

5. Volilna komisija je ugotovila, da je (brez upoštevanja ponderiranja glasov): 

- za kandidatko prof. dr. Mojco Schlamberger Brezar glasovalo 591 volilnih upravičenk in 

upravičencev ali 70,4 % volilnih upravičenk in upravičencev (od tega 248 ali 77,5 % iz 1. 

skupine volivk in volivcev, 80 ali 74,1 % iz 2. skupine volivk in volivcev in 263 ali 63,8 % iz 

3. skupine volivk in volivcev), 

- za kandidatko prof. dr. Špelo Virant glasovalo 249 volilnih upravičenk in upravičencev ali 

29,6 % volilnih upravičenk in upravičencev (od tega 72 ali 22,5 % iz 1. skupine volivk in 

volivcev, 28 ali 25,9 % iz 2. skupine volivk in volivcev in 149 ali 36,2 % iz 3. skupine volivk 

in volivcev). 

 
6. Volilna komisija je ugotovila, da je iz posamezne skupine volivk in volivcev z upoštevanjem 

ponderiranja glasov (60 % 1. skupina, 20 % 2. skupina, 20 % 3. skupina) za posamezno 
kandidatko glasovalo: 
 

 1. skupina volivk 
in volivcev 

2. skupina volivk 
in volivcev 

3. skupina volivk 
in volivcev 

Rezultat 

Visokošolski 
učitelji, znanstveni 

delavci ter 
visokošolski in 

raziskovalni 
sodelavci 

Strokovno-
administrativni in 
tehnični delavci 

Študentje 

prof. dr. Mojca 
Schlamberger 
Brezar 

46,5 % 14,8 % 12,8 % 
74,1 % 

prof. dr. Špela 
Virant 

13,5 % 5,2 % 7,2 % 25,9 % 



 

Stran 3 od 3 
 

 
Z upoštevanjem ponderiranja glasov je kandidatka prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar 
prejela 74,1 % veljavnih glasov, kandidatka prof. dr. Špela Virant pa 25,9 % veljavnih 
glasov. 
 

7. Volilna komisija je ugotovila, da je bila za dekanjo Filozofske fakultete Univerze v 

Ljubljani za mandatno obdobje 2021 do 2025 izvoljena prof. dr. Mojca Schlamberger 

Brezar. 

Volilna komisija je s svojim delom zaključila ob 16.30 uri. 

 

Podpisi članov in članic volilne komisije: 

doc. dr. David Movrin, predsednik volilne komisije 

Tanja Hribar, namestnica predsednika 

doc. dr. Damjan Huber, član 

Matija Vedenik, namestnik člana  

Jonathan Rebetz, član študent 

Tomaž Kek, namestnik člana študenta 

                                                                            

 

       

Vročiti: 

- rektorju UL 

Objaviti: 

- na spletni strani FF UL 

Seznaniti: 

- zaposlene ter študentke in študente FF UL 

 

 


