
ZAPISNIK 3. KORESPONDENČNE SEJE 
Študentskega sveta Fakultete za upravo 

(potekala je po elektronski pošti med 2. 6. 2020 in 5. 6. 2020) 

ŠTUDENTSKI SVET ŠSFU: 
 
Prisotni člani ŠSFU: Marina Gajšek, Luka Tomažič, Maja Žnidaršič, Grega Rudolf, 
Medina Ćehić,  Tanja Radaković, Žan Ciglar, Anja Gabrovec, Matej Kirn 
Ostali prisotni: / 
Opravičeno odsotni: / 
Neopravičeno odsotni: / 

 

 
Prisotni so bili sklepčni.  

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Študentsko mnenje za izvolitev dr. Aleksandra Aristovnika v naziv redni profesor za področje 
ekonomija. 
2. Študentsko mnenje za izvolitev dr. Lana Umeka v naziv docent za področje ekonomika in 
management v upravi 
3. Seznanitev svetnikov s prijavami »Korona« natečaja 2020 
4. Poziv in mnenje glede študentske revije oz. časopisa 
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Datum: 5. 6. 2020 
Začetek seje: 2. 6. 2020  
Konec seje: 5. 6. 2020  



 
AD 1. Študentsko mnenje.  
 
Študentski svet FU je od Ekonomske fakultete prejel dopis št. 124-5/20-MK-ak z dne 

27.5.2020, s katerim nas fakulteta prosi, da izoblikujemo študentsko mnenje za dr. 

Aleksandra Aristovnika, ki je na Ekonomski fakulteti vložil vlogo za izvolitev v naziv 

rednega profesorja za področje ekonomija. 

  

Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

 

SKLEP 1: 
»Študentski svet Fakultete za upravo podaja pozitivno mnenje za izvolitev dr. 
Aleksandra Aristovnika v naziv redni profesor za področje ekonomija.« 

ZA: 9 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. Pripomb ni bilo. 

AD 2. Študentsko mnenje.  
 
Študentski svet Fakultete za upravo je prejel poziv dekana Fakultete za upravo dr. 

Janeza Stareta iz katerega izhaja, da naj Študentski svet FU pripravi mnenje o 

pedagoškem delu za ponovno izvolitev kandidata doc. dr. Lana Umeka v naziv docent 

za področje ekonomije in managementa v upravi. 

 
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 2:   
»Študentski svet Fakultete za upravo podaja pozitivno mnenje za ponovno izvolitev 
doc. dr. Lana Umeka v naziv docent za področje ekonomika in management v upravi.« 

ZA: 9 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. Pripomb ni bilo. 

 

AD 3. Seznanitev svetnikov s prijavami »Korona« natečaja 2020.  
 
Predsednik ŠSFU je svetnike seznanil s prijavami na Korona natečaj 2020 in sporočil, 
da bo v naslednjem tednu zmagovalce natečaja obvestil o zmagi. Seznanil jih je tudi še 



enkrat z nagradami natečaja, ter sporočil, da bodo zmagovalci natečaja nagrade prejeli 
naslednji teden. 
 
AD 4. Poziv in mnenje glede študentske revije oz. časopisa. 
 
Predsedujoči je na korespondenčni seji svetnike seznanil s predlogom Komisije za 
kakovost Fakultete za upravo ter predstojnika dr. Mirka Pečariča o ustanovitvi 
študentske revije/časopisa. Svetnike je prosil za mnenje glede danega predloga in 
iniciative ter spodbudil k sodelovanju pri oblikovanju in realizaciji predloga. Med 
svetniki do večje razprave ni prišlo.  
 
 
 

 Zapisnik zapisal in potrdil: 
 Grega Rudolf 
 Predsednik 

Študentskega sveta Fakultete za upravo 
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