
POROČILO VOLILNEGA ODBORA O IZIDU 
GLASOVANJA NA VOLITVAH ČLANOV 

ŠTUDENTSKEGA SVETA FAKULTETE ZA 
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 

 
Volitve članov Študentskega sveta Fakultete za računalništvo in informatiko so potekale 14.11. 
2017, od 9.00 do 16.00.  
 
Volilni odbor ni zaznal nepravilnosti na volišču v času glasovanja in ugotavljanja volilnih izidov.  
 
Oddanih glasovnic je bilo 89 od tega 88 veljavnih. 1 glasovnica pa je bila neveljavna.  
 
Kandidati so dobili število glasov kot izhaja iz tabele: 
 
 

Št. Ime in priimek Letnik Smer Št. glasov 

1.  Edin Husaković 1. letnik
 

UNI 33 

2. Matevž Robič 1. letnik
 

UNI 29 

3. Mario Balukčić 1. letnik VS 8 

4. Jure Branko Vidic 1. letnik VS 20 

5. Klemen Turšič 1. letnik MAG 11 

6. Jernej Klarič 2. letnik UNI 17 

7. Marko Andrašek 2. letnik UNI 4 

8. Živa Škof 2. letnik UNI 28 

9. Tilen Babnik 2. letnik UNI 19 

10. Vid Čergič 2. letnik UNI 36 

11. Miha Benčina 2. letnik UNI 37 



12. Arne Simonič 2. letnik UNI 42 

13. Urban Suhadolnik 2. letnik UNI 16 

14. Matej Sudac 2. letnik VS 26 

15. Marko Stojimirović 3. letnik UNI 21 

16. Gašper Grom 3. letnik VS 30 

17. Sandi Režonja 3. letnik IŠRM 25 

18. Manja Cafuta Dodatno 
leto 

UNI 31 

 
V Študentski svet FRI so, v skladu z razpisom in Pravilnikom o volitvah v ŠS FRI, izvoljeni 
naslednji študenti, predstavniki letnikov: 
 
1.stopnja  

1.letnik: Edin Husaković, Jure Branko Vidic 
2.letnik: Arne Simonič, Matej Sudac 
3.letnik: Marko Stojimirović, Gašper Grom  
dodatno leto: Manja Cafuta  

2.stopnja  
1.letnik: Klemen Turšič 
2.letnik: ni bilo kandidata 
dodatno leto: ni bilo kandidata  

3.stopnja  
1.letnik: ni bilo kandidata 
 
 

V skladu z razpisom in Pravilnikom o volitvah v ŠS FRI, je v Študentski svet FRI izvoljenih še 
naslednjih osem članov: 

● Miha Benčina 
● Vid Čergič 
● Matevž Robič 
● Živa Škof 
● Sandi Režonja 
● Tilen Babnik 
● Jernej Klarič 
● Urban Suhadolnik 

 



Kandidat na volitvah lahko vloži pritožbo najkasneje v treh dneh po objavi volilnih rezultatov. O 
utemeljenosti pritožbe odloči volilni odbor ŠS UL, najkasneje v roku sedem dni od prejetja 
pritožbe.  
 

Žiga Strgar, predsednik volilnega odbora 
 

Jean Marinšek, član volilnega odbora 
 

Aljaž Romih, član volilnega odbora 
 

Petra Tankovič, članica volilnega odbora 
 


