
Zapisnik volitev za člane Študentskega sveta 

Zdravstvene fakultete UL 

»razpis volitev za študijsko leto 2020/2021« 
 

 

V sredo, 10. 02. 2021, so na spletni platformi Simply Voting med 9. in 16. uro potekale 

uradne spletne volitve za člane Študentskega sveta Zdravstvene fakultete UL za 

študijsko leto 2020/2021. 

 

Volilno komisijo so glede na razpis objavljen dne 18. 01. 2021 sestavljali: 

 

- Lana List (predsednica komisije) 

- Primož Božjak (namestnik predsednice komisije) 

- Anamarija Drobne (članica) 

- Denis Potočnik (namestnik članice) 

- Tinkara Žerovnik (članica) 

- Jakob Stare (namestnik članice)  

 

GLASOVNICE: 

Pravilno izpolnjenih in posledično veljavnih elektronskih glasovnic je bilo 168, 

neveljavnih elektronskih glasovnic ni bilo. Glasovalo je 168 študentov. Spletne volitve 

so potekale brez zapletov. 

 

UGOTOVITVE VOLILNE KOMISIJE: 

V študijskem letu 2020/2021 so za člane Študentskega sveta Zdravstvene fakultete 

kandidirali spodaj navedeni študenti. Za imeni kandidatov je zapisano skupno število 

glasov, ki jih je posamezen kandidat prejel. 

 

Rezultati volitev so prikazani na naslednji strani.  



IZIDI/REZULTATI VOLITEV: 

 

Babištvo (BAB) 

• kandidatka TAJANA ŠIPOŠ - 76 

 

Delovna Terapija (DT) 

• kandidatka MAŠA RAMŠAK - 91 

 

Fizioterapija (FT) 

• kandidat FAZLI GASHI - 94 

 

Laboratorijska zobna protetika (LZP) 

• kandidatka BARBARA KLADNIK - 90 

 

Ortotika in protetika (OP)    

• kandidat MITJA ZORIČ - 90 

 

Radiološka tehnologija (RT) 

• kandidat DEJAN JANDRIĆ - 83 

 

Sanitarno inženirstvo (SI) 

• kandidati GORAZD LEVIČNIK - 84 

 

Zdravstvena nega (ZN) 

• kandidat ŽIGA METELKO - 106 

• kandidatka VALENTINA SYLA - 82 

 

Magistrski študent (2. stopnja)  

kandidat GREGOR JEREBIC - 113



OPOMBE: 

V Študentskem svetu je glede na 3. člen Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov 

v Študentski svet Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, lahko aktivnih 10 članov, 

kandidiralo jih je 10. Vsak študijski program zastopa en študent iz programa za katerega 

kandidira. Na programu Zdravstvena nega sta lahko zaradi velikega števila vpisanih 

študentov aktivna dva študenta. Na vsakem študijskem programu je lahko izvoljen 

samo en kandidat, in sicer tisti, ki prejme največje število glasov, z izjemo študijskega 

programa Zdravstvena nega (ZN), kjer sta izvoljena dva (2) kandidata. Če na slednjem 

študijskem programu kandidira zgolj en kandidat se v ŠSZF izvoli naslednjega 

kandidata z najvišjim številom prejetih glasov, takoj za preostalimi izvoljenimi 

kandidati. En študent je izvoljen za predstavnika magistrskega oz. drugostopenjskega 

študija. 

 

ZAKLJUČEK: 

V Študentski svet Zdravstvene fakultete za študijsko leto 2020/2021 so bili izvoljeni 

kandidati Tajana Šipoš (BAB), Maša Ramšak (DT), Fazli Gashi (FT), Barbara Kladnik 

(LZP), Mitja Zorič (OP), Dejan Jandrić (RT), Gorazd Levičnik (SI), Žiga Metelko 

(ZN), Valentina Syla (ZN) in Gregor Jerebic (2. stopnja). 

 

Volilna udeležba je letos štela 168 študentov volivcev.  

 

 

V Ljubljani, 10. 02. 2021, 18.50h 

 

Podpisi članov volilnega odbora: 

 

Lana List, predsednica komisije: 

 
  



Anamarija Drobne, članica: 

 
Tinkara Žerovnik, članica: 

 
 


