
ZAPISNIK 5. KORESPONDENČNE SEJE 

Študentskega sveta Fakultete za upravo 

(potekala je po elektronski pošti med 17. 9. 2020 in 20. 9. 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. Predlog Senatu FU za spremembe in dopolnitve Pravil FU v zadevi Varuha študentov 

 

AD 1. Predlog Senatu FU za spremembe in dopolnitve Pravil FU v zadevi Varuha 
študentov.  
 

Študentski svet Fakultete za upravo (v nadaljevanju Študentski svet)  v luči praks 

fakultet zahodnega sveta in praks nekaterih drugih fakultet in univerz na slovenskem 

prostoru, Fakulteti za upravo predlaga sprejem in vzpostavitev nove funkcije v okviru 

študentskega zastopanja in sicer funkcijo Varuha študentov.  

 

Namen Varuha/inje študentov je poleg varovanja pravic študentk in študentov tudi 

pomoč in podpora študentom, ko se znajdejo v zagati. Predstavljal bi podaljšano 
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Konec seje: 20. 9. 2020  



roko Študentskega sveta ter povezovalni člen med pedagogom oz. strokovnimi 

službami ter študentom, ki se je znašel v težavi. Varuh/inja naj bi pomagal najti pravo 

rešitev in svetoval, kako se rešiti slepe ulice, prav tako pa se v imenu študentov 

opozarjal svetnike kot tudi vodstvo fakultete na kršenje pravic študentov Fakultete 

za upravo.  

 

Varuh študentov bo zadolžen za pomoč študentom ob morebitnih stiskah in težavah. 

V sodelovanju s Študentskim svetom fakultete in strokovnimi službami ter vodstvom 

fakultete bo skrbel za mediacijo in reševanje konkretnih študentskih težav, tako da 

se zaščitijo interesi študentov. Namen Varuha je predvsem je na eni strani preventiva 

pred kurativo ter po drugi strani pomemben filter, kjer bi preveril pobude, mnenja in 

kritike in ob utemeljenosti tudi posredoval. 

 

Študentski svet upa in želi, da se funkcija lahko ob trenutni situaciji in že tako 

težavnimi razmerami za študente uvede čim prej ter zato predlaga sprejem v 

septembrski seji Senata FU. 

 

Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 1: 
»Študentski svet Fakultete za upravo Senatu Fakultete za upravo predlaga 
spremembe in dopolnitve Pravil Fakultete za upravo, kot sledi iz priloge.« 

ZA: 9 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. Pripomb ni bilo. 

 

 
 Zapisnik zapisal in potrdil: 

 Grega Rudolf 

 Predsednik 
Študentskega sveta Fakultete za upravo 

 


