
 

Datum: 28. 12. 2020 

Začetek seje: 17.30 

Konec seje: 19.50 

 

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE 

Študentskega sveta Fakultete za upravo 

(ki je potekala v ponedeljek,  28. 12. 2020 preko videokonferenčnega sistema 

ZOOM) 

ŠTUDENTSKI SVET ŠSFU 

 

Prisotni člani ŠSFU: Grega Rudolf, Anja Gabrovec, Medina Ćehić, Luka Tomažič, 

Alja Šarlah, Dimitrij Corrata, Luka Mihalič, Kristjan Mihelič, Tanja Radaković. 

Ostali prisotni: Ana Škrlin, Žiga Štular, Tina Oblak, kandidati za varuha študentov. 

 

Prisotni so bili sklepčni.  

Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda; 

2. Sprejem Meril za izbiro kandidata za Varuha študentov Fakultete za upravo; 

3. Pregled kandidatur in izbira ustreznih kandidatov za Varuha študentov; 
4. Razno. 

 
 
AD 1. Potrditev dnevnega reda 

Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 1:  »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje predlagan dnevni 

red 3. redne seje ŠSFU.« 

ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 

 

AD 2. Sprejem Meril za izbiro kandidata za Varuha študentov Fakultete za 

upravo; 

V prepričanju, da mora izbira najbolj ustreznega kandidata za Varuha študentov 

Fakultete za upravo (v nadaljevanju: varuha študentov) temeljiti izključno na presoji 

 



izpolnjevanja vnaprej predpisanih kriterijev, zavedajoč se potrebe po podrobnejši 

ureditvi postopka za izbiro kandidatov za varuha študentov zaradi povečanja 

enotnosti, predvidljivosti in preglednosti teh postopkov je Študentski svet Fakultete 

za upravo izoblikoval merila za izbiro najustreznejšega in najprimernejšega kandidata 

za Varuha študentov, ki jih bo upošteval pri ocenjevanju vseh kandidatov in pri svoji 

izbiri.  

 

Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 2:  »Študentski svet Fakultete za upravo sprejema Merila za izbiro 

kandidata za Varuha študentov Fakultete za upravo.« 

ZA: 9 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. 

 

AD 3. Pregled kandidatur in izbira ustreznih kandidatov za Varuha 

študentov; 

 

V skladu s Pravilnikom o varuhu študentov ter merili za izbiro kandidatov za varuha 

študentov Fakultete za upravo je ŠSFU na sejo povabil tudi vse kandidate, ki so se na 

razpis za varuha študentov v roku prijavili. Predsednik svetnike seznani, da so se na 

razpis prijavili 4 kandidati, kjer je ena izmed kandidatk kandidirala z nepopolno 

vlogo, ki jo kljub pozivu in postavljenemu roku ni dopolnila.  

 

Študentski svet Fakultete za upravo, je vsem kandidatom zastavil naslednja 

vprašanja: 

 

1. Študentka Alenka se pritoži na varuha, ker meni, da jo ima pedagog  na piki, saj 

ni naredila pri njemu izpita že v njenem tretjem poskusu, čeprav pravi, da zna. 

Kaj bi kot varuh storili? 

2. Študentka Petra pride do varuha in mu pojasni, da ji je pedagog na ustnem 

izpitu namignil, da bo izpit naredila le, če pride k njemu za vikend domov na 

dodatne učne ure. Kaj bi kot varuh storili? 

3. Profesor želi, da vsi študenti pošljejo na mail svojo sliko in telefonsko številko. 

Anonimnež se obrne na varuha, da ukrepa. Kaj bi storili? 



4. Študentka iz Kazahstana želi opravljati izpit v angleščini, zato prosi pedagoge za

dovoljenje. Nekateri ji omogočijo, da piše v angleščini, nekateri ne. Pritoži se k

varuhu, ker ji eden izmed profesorjev izmed vseh ostalih v letniku tega ne

dovoli. Kaj bi storili?

5. Študent javi da nima kamere za ustni izpit, saj pedagog zahteva, da ima študent

ves čas pri ustnem izpitu prižgano kamero. Kaj bi storili, če se študent obrne k

vam za pomoč?

6. Na varuha se obrne študent, zoper profesorico, ki naj bi študentu rekla, da je

"idiot, ki pri njej sigurno nebo nikoli diplomiral". Ob enem je ista profesorica tudi

vaša mentorica zaključnega dela. Kaj storite?

7. Kako bi prepričal študente, da se k vam obrnejo ob težavah za pomoč?

Predsednik je kandidatom postavil še vsakemu individualno vprašanje vezano na 

njegovo kandidaturo in sicer 

Kandidatu 1: »Kako se boste poistovetili s študenti glede problemov online študija (s 

katerim se trenutno sooča največ študentov), če pa v času vašega študija ni bilo 

online študija in študente te generacije ne poznate, saj ste že toliko časa izven FU.« 

Kandidatu 2: »Kakšen je razlog, da ste se šele v zadnjem letniku magisterija odločili 

sodelovati v takih funkcijah in ne že prej (kot recimo študentski funkcionar).« 

Kandidatu 3: »Konkreten dogodek v življenju, s katerim nas lahko prepričate, da 

imate dovolj čustvene inteligence, da boste lahko kos tej vlogi Varuha?« 

ODLOČITEV ŠTUDENTSKEGA SVETA IN VOLITVE GLEDE KANDIDATOV STA V SKLADU S 5. 

ODSTAVKOM 20. ČLENA POSLOVNIKA ŠTUDENTSKEGA SVETA FAKULTETE ZA UPRAVO IZBRISANI IZ 

JAVNO DOSTOPNE VERZIJE ZAPISNIKA. USTREZNE KANDIDATE JE ŠTUDETNSKI SVET V SKLADU S 

PRAVILNIKOM O VARUHU ŠTUDENTOV, Z OBRAZLOŽITVIJO, POSLAL DEKANU V SOGLASJE. 

AD 4. Razno 

Ker med svetniki do nadaljnje razprave ni prišlo, je predsednik sejo zaključil ob 19:50 

uri. 

Zapisnik zapisal: Zapisnik potrjuje: 

Luka Mihalič Grega Rudolf 

Zapisnikar  
Študentskega sveta Fakultete za 

upravo 

Predsednik 
Študentskega sveta Fakultete za 

upravo 


