
 

Datum: 9. 12. 2020 
Začetek seje: 19.30 
Konec seje: 21.15 
 

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE 
Študentskega sveta Fakultete za upravo 

(ki je potekala v sredo,  9. 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 Mihelić, Tanja Radaković. 
Opravičeno odsotni: / 
Neopravičeno odsotni: Tina Oblak. 
Ostali prisotni: Ana Škrlin, Žiga Štular, Tina Kovačič, Slađana Mlađenović. 

 
Priloge:  
- Pravilnik o Varuhu študentov  
- diagram razmerja Varuha študentov do drugih na fakulteti 
- razpis za Varuha študentov 
- Finančni načrt ŠSFU 2021 
- odgovor Komisiji za poslovanje in kakovost 

 
Prisotni so bili sklepčni.  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

 
1. Potrditev dnevnega reda; 
2. Volitve in potrditve članov Senata, komisij in odborov Fakultete za 

upravo. 
3. Pravilnik o Varuhu študentov; 
4. Finančni načrt ŠSFU 2021. 
5. 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 1. redne seje ŠSFU.« 

ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 
 
AD 2. Volitve in potrditve članov Senata, komisij in odborov Fakultete za 
upravo 
 
Na seji so na podlagi 5. odstavka 18. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov 
študentov v Študentski svet in organe Fakultete za upravo vložili kandidature: 
 
- Grega Rudolf za člana Senata, Akademskega zbora, Sveta fakultete, člana CRPO 
(2. stopnja) ter člana Komisije za podiplomski študij. 
- Anja Gabrovec za članico Akademskega zbora ter Sveta Fakultete. 
- Medina Ćehić za članico Senata FU, Sveta fakultete in Odbora za podeljevanje 
nagrad študentom; 
- Luka Tomažič za člana Akademskega zbora, Upravnega odbora in CRPO (1. 
stopnja); 
- Alja Šarlah za članico Komisije za dodiplomski študij in Akademskega zbora; 
- Dimitrij Corrata za člana Akademskega zbora, Komisije za poslovanje in kakovost 
in namestnika člana Komisije o disciplinski odgovornosti študentov 
- Luka Mihalič za člana Akademskega zbora; 
- Kristjan Mihelić za člana Akademskega zbora in člana Komisije o disciplinski 
odgovornosti študentov. 
 
Po elektronski pošti so skladno  s Pravilnikom o volitvah študentov v Študentski svet 
in organe Fakultete za upravo prispele naslednje kandidature: 

- Danila  Rijavec za članico Komisije  za  znanstveno-raziskovalno  dejavnost,  
Komisije  za  doktorski  študij  in  za  predstavnico  kupnega doktorskega študijskega 
programa 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja. 

- Tina Kovačič za članico Akademskega zbora in predstavnico visokošolskega 
strokovnega programa Uprava. 



- Manca  Rajšek  za  predstavnico  magistrskega  študijskega  programa  Uprava  2.  
stopnja. 

- Neja  Cirar  za  predstavnico  univerzitetnega  študijskega  programa  Upravna  
informatika. 

- Žiga  Štular  za člana Akademskega zbora, Komisije  o  disciplinski  odgovornosti  
študentov ter člana Senata. 

- Mohor Pleničar za predstavnika magistrskega študijskega programa Uprava 2. 
stopnja, člana CRPO (2.stopnja) ter člana Akademskega zbora. 

- Anja Cafuta za predstavnico univerzitetnega študijskega programa Upravljanje 
javnega sektorja in članico Akademskega zbora. 

- Slađana Mlađenović za predstavnico skupnega magistrskega študijskega 
programa Management v upravi 2. stopnja. 

- Martina Smole za članico Akademskega zbora in namestnico članice v Komisiji 
za disciplinsko odgovornost študentov.  

 
Svetnica  Anja  Gabrovec je  na  kratko  predstavila  svoje  razloge  za  kandidaturo  in   
pojasnila, da ostale funkcije za katere je kandidirala v preteklih letih prepusti mlajšim 
predvsem z vidika tega, da so se ji izven študijskega okolja odprle nove priložnosti, ki 
ji ne omogočajo več toliko časa, kot ga je imela prej. 
 
Predsednik Študentskega sveta je prisotnim je na kratko obrazložil delovno področje 
organov,  kamor  kandidirajo ter  poudaril  pomembnost  prisotnosti  in  aktivnega  
sodelovanja v teh komisijah za kvalitetno opravljanje predstavništva študentov.  
 
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 2:   »Študentski  svet  Fakultete  za  upravo na  predlog  predsednika  
sprejema sklep, da se volitve članov Senata,  komisij  in  odborov  izvedejo 
javno z dvigom rok.« 

ZA: 9 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. 
 
Predsednik ŠSFU predlaga, da se voli le člane komisij in odborov, kjer je prišlo več 
kandidatur, kot je na voljo prosti mest. Vse ostale kandidate pa Študentski svet izvoli 
in potrdi v paketu. 



 
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 3:   »Študentski  svet  Fakultete  za  upravo na  predlog  predsednika  
sprejema  sklep,  da  se voli le člane komisij in odborov, kjer je prišlo več 
kandidatur, kot je na voljo prosti mest. Vse ostale kandidate pa Študentski 
svet izvoli in potrdi v paketu.« 

ZA: 9 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Volitve za člane komisij in odborov, kjer je bilo več kandidatur kot prostih 
mest: 
 
1. Za člana CRPO kot predstavnika 2. stopnje sta kandidirala: 
-Grega Rudolf, ki je prejel 8 glasov ŠSFU. 
-Mohor Pleničar, ki ni prejel nobenega glasu. 
 
En svetnik se je vzdržal. 
 
Izvoljen predstavnik je Grega Rudolf. 
 
2.  Za predstavnika magistrskega študijski  program Uprava 2.  stopnja  sta  
kandidirala: 
-Mohor Pleničar, ki je prejel 1 glas ŠSFU. 
-Manca Rajšek, ki je prejela 7 glasov ŠSFU. 
 
En svetnik se je vzdržal. 
 
Izvoljena predstavnica je Manca Rajšek. 
 

SKLEP 4: 
»Izvoljeni so bili naslednji člani Senata, komisij in odborov Fakultete za upravo:  
 
3 predstavniki študentov v Senat Fakultete za upravo: 

− Grega Rudolf 
− Žiga Štular 
− Medina Ćehić 

 
1 predstavnik študentov v Upravnem odboru Fakultete za upravo: 

− Luka Tomažič 
 
12 (1/5) predstavnikov študentov v Akademskem zboru Fakultete za upravo: 
 

− Grega Rudolf 
− Alja Šarlah 
− Luka Tomažič 
− Anja Gabrovec 
− Dimitrij Corrata 
− Luka Mihalić 

− Kristjan Mihelić 
− Tina Kovačič 
− Žiga Štular 
− Mohor Pleničar  
− Anja Cafuta 
− Martina Smole 



 
1 predstavnik študentov v Komisiji za dodiplomski študij: 

− Alja Šarlah 
 

1 predstavnik študentov v Komisiji za podiplomski študij: 
− Grega Rudolf 

 
1 predstavnik študentov v Komisiji za doktorski študij: 

− Danila Rijavec 
 

2 predstavnika  študentov in  2  namestnika v Komisiji o disciplinski odgovornosti 
študentov: 

− Kristjan Mihelić, član 
− Žiga Štular, član 
− Dimitrij Corrata, namestnik 
− Martina Smole, namestnica 

 
1 predstavnik študentov v Komisiji za znanstveno-raziskovalno dejavnost: 

− Danila Rijavec 
 
1 predstavnik študentov v Komisiji za poslovanje in kakovost: 

− Dimitrij Corrata 
 
2 predstavnika študentov v Centru za razvoj pedagoške odličnosti: 

− Grega Rudolf, predstavnik 2. stopnje 
− Luka Tomažič, predstavnik 1. stopnje 

 
1 predstavnik študentov v Odboru za podeljevanje nagrad študentom: 

− Medina Ćehić 
 
6 predstavnikov študentov na študijskih programih: 
 
− Univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja: 

Anja Cafuta  
− Univerzitetni študijski program Upravna informatika: 

Neja Cirar 
− Visokošolski strokovni program Uprava:  

Tina Kovačič 
− Magistrski študijski program Uprava 2. stopnja: 

Manca Rajšek 
− Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja 

Slađana Mlađenović 
− Skupni  doktorski  študijski  program 3.  stopnje Upravljanje in  ekonomika 

javnega sektorja: 
Danila Rijavec 
 

3 predstavniki študentov v Svet fakultete: 
− Grega Rudolf 
− Anja Gabrovec 
− Medina Ćehić 

 
 



ZA: 9    PROTI: /   VZDRŽAN: / 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
AD 4. Varuh študentskih pravic FU 
 
Študentski svet se je že večkrat seznanil z osnutki Pravilnika o Varuhu študentov ter 
sprejetim sklepom Senata FU, ki določa, da Študentski svet lahko imenuje Varuha 
študentov.  S  tem  namenom  je  ŠSFU  po  predhodnem  usklajevanju  Pravilnika  z  
vodstvom fakultete oblikoval predlog Pravilnika o Varuhu študentov, ki ga svetniki na 
seji  še  enkrat  v  celoti  pregledajo.  Študentski  svet  se  tudi  seznanja  z  diagramom  
opredelitvijo razmerja med Varuhom študentov in drugimi na fakulteti (ŠS, pedagogi, 
CRPO,  vodstvo  ipd.). Med celotnim pregledom dokumenta, vključujoč pripombe 
posameznih deležnikov, ki so sodelovali pri oblikovanju, je ŠSFU oblikoval Pravilnik o 
Varuhu študentov, ki ga sprejema z naslednjim sklepom. 
 
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 5:   »Študentski  svet  Fakultete  za  upravo  sprejema  predlagan  
Pravilnik o Varuhu študentov, kot izhaja iz priloge.«. 

ZA: 9 PROTI:/ VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. 
 
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 6:    »Študentski svet Fakultete za upravo, skladno s Pravilnikom o 
Varuhu študentov,  objavlja  Razpis  za  Varuha študentov.  Razpis  se  objavi  
dne 11. 12.  2020,  na  spletni  strani  Fakultete  za  upravo. Razpis  izhaja  iz  
priloge zapisnika.« 

ZA: 9 PROTI:/ VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. 
 
 
 
 
 



AD 4. Finančni načrt ŠSFU za leto 2021 
 
Z namenom pregledne ter transparentne porabe finančnih sredstev Študentskega 
sveta  Fakultete  za  upravo  v  letu  2021 je Študentski svet sprejel finančni načrt za 
predvidene projekte za leto 2021. 
 
Predsednik seznani svetnike s finančnim stanjem Študentskega sveta na dan seje. 
Skupaj s svetniki pride na seji do razprave o morebitnih stroških in projektih s strani 
Študentskega  sveta  za  leto  2021 ter se uskladi finančni načrt ter korespondenčne 
postavke po soglasju svetnikov. 
 
Finančni načrt za leto 2021 je priloga temu zapisniku. Predsednik svetnike seznani, 
da  je  iz  sklepov  ŠSFU  iz  prejšnjega  mandata  ter  na  podlagi še tekočega javnega 
poziva razvidno, da ŠSFU nameni in dodeli 2100 EUR sredstev v finančnem načrtu za 
leto  2021  v  namen  sofinanciranja  strokovnih  izpitov  iz  ZUP.  Ostale  postavke  so  
usklajene  glede  na  prakso  izdatkov  v  zadnjih  letih.  Postavka  izobraževanja  in  
usposabljanja  se  zaradi  že  predvidenih  izobraževanj  in  usposabljanj  v  naslednjem  
študijskem letu s tega razloga v tem finančnem načrtu povečuje.  
 
Do večje razprave med svetniki ni prišlo. 
 
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep: 
SKLEP 7: »Študentski  svet  Fakultete  za  upravo,  se  seznanja  in  sprejema 
finančni načrt Študentskega sveta Fakultete za upravo za leto 2021. « 

ZA: 9 PROTI:/ VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. 
 
AD 5. Razno 
 
Predsednik ŠSFU je na podlagi 1. odstavka 23. člena Poslovnika Študentskega sveta 
Fakultete za upravo člane seznanil, da je imenoval Žiga Štularja za svetovalca ŠSFU 
brez glasovalne pravice, ki se pridruži delovni skupini za organizacijo projektov ŠSFU. 
 



Predsednik je svetnike seznanil, da je dne 6. 12. 2020 prejel dopis študentov, ki so 
se vključili v projekt vzpostavitve študentske revije, da se iz  projekta  izključujejo. 
Študenti  so  navedli  razlog  predvsem  o  nestrinjanju  s  fakulteto  glede  vsebine  
študentske  revije.  Izpostavljeni  študenti  menijo,  da  bi  revija  morala  biti  poljudna,  
študentska  in  nestrokovna  kot  je  bilo  izpostavljano  in  zaželeno  s  strani  fakultete.  
Odgovor Komiji za poslovanje in kakovost je priloga temu zapisniku. 

Ker med prisotnimi ni bilo razprave, je predsednik zaključil sejo ob 21.15. 

Zapisnik zapisal: Zapisnik potrjuje: 
Luka Mihalič Grega Rudolf 

Zapisnikar  
Študentskega sveta Fakultete za 

upravo 

Predsednik 
Študentskega sveta Fakultete za 

upravo 



Na podlagi 53. člena Pravil Fakultete za upravo je Študentski svet Fakultete za upravo (v nadaljevanju 
Študentski svet) na svoji 2. redni seji, dne 9. 12. 2020 sprejel 

PRAVILNIK O VARUHU ŠTUDENTOV FAKULTETE ZA UPRAVO 
(PVŠ) 

 

1. člen 
(namen in vsebina pravilnika) 

 
Ta pravilnik ureja postopek kandidiranja, imenovanja ter delovanja Varuha študentov Fakultete za 
upravo (v nadaljevanju: Varuh študentov). 

2. člen 
(delovanje Varuha študentov) 

 
(1) Varuh študentov je posebna funkcija na fakulteti, ki celovito in v neformalnih postopkih nudi 
pomoč študentom Fakultete za upravo, pri vprašanjih, vezanih na opravljanje študijskih obveznosti in 
na izvajanje pedagoškega procesa  ter s tem povezana druga razmerja med študenti in visokošolskimi 
učitelji, sodelavci, organi oz. službami fakultete.  

 
(2) Varuh  študentov deluje na temelju proaktivnega sodelovanja z vsemi deležniki študijskega 
procesa in neformalnega svetovanja študentom Fakultete za upravo in si prizadeva za mirno in 
konstruktivno reševanje odprtih vprašanj, nesoglasij in sporov. 
 
(3) Varuh študentov se posveča vprašanjem, ki zadevajo enega ali skupino študentov in pomembno 
vplivajo na študij študenta/ov, na izvajanje pedagoškega dela ter ugled fakultete. Pri tem 
uravnoteženo upošteva tako pravice in dolžnosti študentov kot tudi pristojnosti in delo fakultete ter 
njenih organov, skladno z zakonodajo in področnimi akti. 
 
(4) Postopek pri Varuhu študentov se začne s pisnim ali ustnim zaprosilom študenta Fakultete za 
upravo, lahko pa tudi na pisno zahtevo strokovnega delavca, pedagoga ali Študentskega sveta. 
Postopek pri Varuhu študentov se končna s tem, da Varuh študentov ustreznim deležnikom v 
postopku izda ustni ali pisni predlog, odgovor na vprašanje, napotilo ali nasvet. 
 
(5) Varuh študentov lahko prekine vse aktivnosti, če ugotovi, da je bila zadeva rešena na drug način, 
če študent neupravičeno ne sodeluje v postopku ali je iz njegovih dejanj razvidno, da ne kaže 
zanimanja za nadaljevanje postopka. 
 
(5) Postopki pri Varuhu študentov so za prizadete študente na njihovo željo zaupni. 
 
(6) Varuh študentov mora varovati osebne podatke, skladno z zakonodajo, ki ureja to področje. 
Varuh študentov z osebnimi podatki, s katerimi se seznani pri svojem delu, ravna skrbno in v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.   
 



3. člen 
(razmerje Varuha do drugih organov) 

 
(1) Varuh študentov je pri svojem delu odgovoren Študentskemu svetu, a ne posega v njegove 

pristojnosti. V razmerju do drugih organov in predstavnikov fakultete Varuh študentov deluje 
neodvisno in avtonomno.  
 

(2) Zaposleni na fakulteti in vsi študentski funkcionarji, skladno s svojimi pristojnostmi ter na pisno 
oz. ustno zaprosilo, Varuhu študentov nudijo pomoč pri izvedbi postopka. 

 
4. člen 

(kandidiranje) 
 

(1) Postopek izbire Varuha študentov izvede Študentski svet prek razpisa, ki ga objavi na oglasni 
deski ter spletni strani fakultete.  Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa 
in traja sedem delovnih (7) dni. 

(2) Predlog kandidature mora vsebovati: 
1. ime in priimek kandidata 
2. podatke o študiju in dokazilo o povprečni oceni  (v zadnjem letniku oz. ob zaključenem programu) 
3. utemeljitev kandidature z vizijo Varuha študentov za obdobje enega leta. 
 
(3) Za Varuha študenta lahko kandidira vsak študent ali  alumni Fakultete za upravo, ki izkazuje 

osebno integriteto in uživa med študenti oz. v profesionalnem okolju javno zaupanje.  
 

(4) Za Varuha študentov ne more kandidirat študent ali alumni, ki mu je bil v času študija izrečen 
ukrep v disciplinskem postopku. 

 
(5) Študentski svet pri pristojnih službah na fakulteti preveri izpolnjevanje pogojev kandidatov iz 

tega   člena. 
 

5. člen 
(postopek imenovanja) 

 
(1) Študentski svet prejete kandidature obravnava in v 10 delovnih dneh od zaključka razpisa izbere 

do tri najustreznejše kandidate, upoštevajoč pogoje in naloge Varuha študentov po tem 
pravilniku, za katere posamično zaprosi dekana fakultete za soglasje.  
 

(2) Če dekan v 10 delovnih dneh od prejema predlogov ne poda soglasja za predlaganega 
kandidata, se šteje, da ni zadržkov za njegovo imenovanje.  

  
(3) Študentski svet Varuha študentov imenuje v nadaljnjih 7 delovnih dneh izmed kandidatov, za 

katere je dekan podal izrecno ali domnevno soglasje. Če Študentski svet oz. dekan nobenega 
kandidata ne ocenita kot ustreznega, se postopek izbire ponovi, z objavo novega razpisa. 

 



(4) Za vprašanja, glede kandidiranja in imenovanja, ki niso drugače urejena s tem pravilnikom, se 
smiselno uporablja Pravilnik o volitvah študentov v Študentski svet in organe Fakultete za upravo.  

6. člen
(mandat in vloga) 

(1) Mandat Varuha študentov traja eno študijsko leto, pri čemer mora imenovana oseba ves čas 
mandata izpolnjevati pogoje za imenovanje, sicer mandat preneha, kar se ugotovi s sklepom 
Študentskega sveta.  

(2) Mandat Varuha študentov lahko Študentski svet podaljša za največ eno študijsko leto,  na 
predlog Varuha študentov ali na predlog dekana, s soglasjem Varuha študentov. 

(3) Ista oseba je lahko imenovana za ta položaj največ dvakrat. Če imenovani Varuh študentov kadar 
koli med mandatom ne uživa več zaupanja Študentskega sveta, ga ta s soglasjem dekana razreši 
in sproži nov postopek imenovanja.  

(4) Varuh študentov svoje delo opravlja kot častno funkcijo brez plačila. 

7. člen
(nezdružljivost funkcij) 

Funkcija Varuha študentov ni združljiva s položajem predsednika oz. člana Študentskega sveta, niti 
predsednika Kluba alumnov Fakultete za upravo. 

8. člen
(poročanje) 

Enkrat letno, praviloma na oktobrski seji, Varuh študentov, Študentskemu svetu in Senatu fakultete 
predloži zbirno poročilo o danih pobudah, obravnavanih težavah in rešitvah v preteklem letu.  

9. člen
(sredstva) 

Materialna sredstva za delo Varuha študentov določi in zagotovi Študentski svet v svojem finančnem 
načrtu, na predlog potreb Varuha študentov. 

10. člen
(prehodna in končna določba) 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Študentski svet Fakultete za upravo. 

Grega Rudolf 
predsednik Študentskega sveta 

Fakultete za upravo 





Študentski svet Fakultete za upravo je na svoji drugi redni seji, dne 9. 12. 2020, 
sprejel sklep s katerim, na podlagi Pravilnika o Varuhu študentov, objavlja:  

RAZPIS 
za  

Varuha študentov 

Študentski svet FU v skladu s Pravilnikom o Varuhu študentov razpisuje kandidacijski 
postopek za funkcijo Varuha študentov Fakultete za upravo. 

Varuh študentov je posebna funkcija na fakulteti, ki celovito in v neformalnih 
postopkih nudi pomoč študentom Fakultete za upravo, pri vprašanjih, vezanih na 
opravljanje študijskih obveznosti in na izvajanje pedagoškega procesa  ter s tem 
povezana druga razmerja med študenti in visokošolskimi učitelji, sodelavci, organi oz. 
službami fakultete. 

Varuh  študentov deluje na temelju proaktivnega sodelovanja z vsemi deležniki 
študijskega procesa in neformalnega svetovanja študentom Fakultete za upravo in si 
prizadeva za mirno in konstruktivno reševanje odprtih vprašanj, nesoglasij in sporov. 

Rok za oddajo kandidatur za Varuha študentov začne teči v petek, 11. 12. 2020, in 
se izteče v torek, 22. 12. 2020 ob polnoči.  

Kandidira lahko vsak študent ali alumni Fakultete za upravo, razen članov 
Študentskega sveta FU, predsednika Študentskega sveta FU ali predsednika Kluba 
alumnov FU. 

Kandidatura mora vsebovati: 

1. Ime in priimek kandidata;
2. Podatke o študiju in dokazilo o povprečni oceni  (v zadnjem letniku oz. ob
zaključenem programu); 
3. Utemeljitev kandidature s predlogi o delovanju na funkciji Varuha študentov za
vsaj eno leto. 

Kandidaturo lahko oddate elektronsko na naslov:  
studentski.svet@fu.uni-lj.si s prepisom »Kandidatura za Varuha študentov.« 

Študentski svet bo prejete kandidature obravnaval na svoji 3. redni seji (predvidoma 
konec decembra) in izbral do tri najustreznejše kandidate, upoštevajoč pogoje in 
naloge Varuha študentov, za katere bo zaprosil dekana fakultete za soglasje.  

S soglasjem dekana fakultete, bo Študentski svet imenoval Varuha študentov na svoji 
4. redni seji (predvidoma v začetku januarja) za mandatno dobo eno študijsko leto.
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FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA FAKULTETE ZA 

UPRAVO ZA LETO 2021 
 

Letni finančni načrt Študentskega sveta Fakultete za upravo je dokument namenjen 

pregledni ter transparentni porabi finančnih sredstev Študentskega sveta Fakultete 

za upravo v letu 2021. 

 

V dokumentu so po posameznih postavkah predvideni odhodki v obdobju med 

1.1.2021 do 31.12.2021. Po postavkah so navedeni projekti ter predvideni okvirni 

odhodki za posamezni projekt, ki je delno ali v celotni financiran s strani 

Študentskega sveta Fakultete za upravo. Postavka »razno« zajema morebitne stroške 

za projekte, ki so naknadno sprejeti ali stroške, ki niso bili predhodno predvideni. 

Stroški se lahko še spremenijo.  

 

Finančno stanje št. projekta 190.000 – ŠTUDENTSKI SVET – SPLOŠNO, na dan 8. 12. 

2020 znaša 7.136,75 €.  

 

PROJEKT PREDVIDEN ČASOVNI OKVIR FINANČNA SREDSTVA (v EUR) 

Sofinanciranje strokovnega izpita 

ZUP študentom 
do porabe sredstev 2100 

Promocija jan-dec 800 

Teambuilding jan-dec 600 

Nabava opreme jan-dec 800 

Izobraževanja in usposabljanja jan-dec 1500 

Športne dejavnosti jan-dec 500 

Varuh študentov jan-dec 200 

Razno / 636,75 
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prof. dr. Mirko Pečarič 
Komisija za poslovanje in kakovost 
Fakulteta za upravo 
 
 
Zadeva: Opredelitev in odgovor na vaš dopis, z dne 18. 11. 2020. 
 
 
Spoštovani. 
 
Študentski svet Fakultete za upravo (v nadaljevanju: ŠSFU) je dne 18. 11. 2020 prejel vaš 
elektronski dopis, v katerem, v imenu Komisije za poslovanje in kakovost,  pošiljate ŠSFU v 
opredelitev določena izpostavljena vprašanja,  s strani članov komisije, glede vzpostavitve in 
delovanja študentske revije. Vašemu dopisu prilagate tudi nekatere dokumente, ki bi služili kot 
temeljni dokumenti za začetek delovanja študentske revije. 
 

*** 
 

 
Študentski svet Fakultete za upravo uvodoma pojasnjuje, da nedvomno idejo študentske 
revije podpira in jo močno pozdravlja. Vsaka dejavnost in aktivnost usmerjena k dvigu 
kompetenc študentov (kar nedvomno študentka revija prinaša),  je v očeh svetnikov dobra 
ideja, vredna podpore, truda in časa. 
 
S tem namenom je ŠSFU že večkrat idejo študentske revije promoviral po družbenih omrežjih 
ter iskal študente, ki bi bili pripravljeni investirati svoj čas in trud v vzpostavitev in delovanje 
zadevne revije. Kljub kar nekaj poskusov promocije pa je bilo s strani študentov izkazano precej 
malo interesa. Ne glede na to,  je bila glede zadevne ideje izvedena anketa, ki z dobrimi rezultati 
prikazuje, da zanimanje s strani študentov obstaja.  
 
S tem namenom in glede na vaš poziv, z dne 18. 11. 2020,  je Študentski svet Fakultete za upravo 
na svoji 1. redni seji ponovno odprl razpravo glede študentske revije ter znova izkazal podporo 
za njeno delovanje in vzpostavitev. Upoštevaje izpostavljenih izzivov in vprašanj, ki jih je 
Komisija za poslovanje in kakovost naslovila na ŠSFU v opredelitev, so bili na sejo in v razpravo 
povabljeni tudi vsi študenti, ki so izkazali željo pri reviji sodelovati. Tako je bilo na sejo 
povabljenih kar 5 študentov. 
 
Razprava na seji je odprla kar nekaj diskusije glede izzivov, ki so bili izpostavljeni s strani 
svetnikov na seji in članov Komisije za poslovanje in kakovost v dopisu (kot npr. dolgoročnost 
revije, izzivi nasledstva, kvaliteta in količina objav ipd.) pa vendar se svetnikom zdi, da so 
študentje na dodatna vprašanja svetnikov odgovorili obširno in celovito. S tem namenom je bil 
tudi sestavljen dokument, ki ga prilagamo v dopisu spodaj (dopis 1). Gre za opredelitev do 
določenih vprašanj izpostavljenih v vašem dopisu, ki so ga sestavili študenti, ki so izrazili željo 
sodelovanja pri študentski reviji.  Nekaj nestrinjanj med svetniki in eno izmed študentk 
vključenih v projekt, je prišlo predvsem na podlagi vprašanja študentke, ki jo je zanimalo, ali bo 
za vzpostavitev študentske revije možno pridobiti tudi ECTS točke. Študentki smo pojasnili, da 
trenutni Pravilnik o obveznostih in pravicah študentov, take namere ne dopušča, niti Študentski 



 

svet ni pristojen, da bi o tej zadevi odločal in ji svetoval oz. obljubljal ECTS točke. S tem 
namenom smo študentko napotili na prodekana za študijske zadeve.  Študentski svet je 
študentom tudi pojasnil, da bo v kratkem sprejemal finančni načrt za naslednje leto ter v 
primeru, da za delovanje revije potrebujejo določena finančna sredstva, bi bilo smiselno da do 
takrat le te potrebe sporočijo, da se jim sredstva v finančnem načrtu Študentskega sveta za 
naslednje leto lahko v določeni meri tudi zagotovijo.  
 
Dne 6. 12. 2020 smo od skupine študentov, ki so se sprava vključili v projekt vzpostavitve 
študentske revije prejeli ponoven dopis, v katerem navajajo, da so po ponovnem pretuhtanju 
vseh možnosti in pregledu gradiva, s katerim so bili seznanjeni na seji, ugotovili, da je fakulteta 
bolj naklonjena strokovni študentski reviji kot pa njihovi ideji o bolj preprosti različici revije. 
Posledično so mnenja, da bi slednja imela še manj somišljenikov (piscev) in bralcev iz 
študentskih vrst, zato so sprejeli odločitev, da se iz projekta umaknejo. Dopis prilagamo v prilogi 
(dopis 2). 
 
Namero študentov močno obžalujemo, vendar kljub temu svetujemo, da se za študente, ki so 
izpostavili željo sodelovanja pri strokovni reviji, organizira kratek pogovor in morda najde 
skupna srednja pot, ki bo ustrezala tako dotičnim študentom in željam oz. potrebam Fakultete 
za upravo. Nedvomno pa taka odločitev študentov še močneje kaže na ključni izziv študentski 
ideje in sicer na močno potrebno trdnost, stabilnost in dolgotrajnost študentske revije v luči 
njenega nasledstva. Na ta izziv pa ne zainteresirani študenti v projektu, niti svetniki nimamo 
odgovora.  
 
S spoštovanjem.  
 
 

Grega Rudolf 
Predsednik Študentskega sveta 

 Fakultete za upravo 
 
 
Kraj in datum:  Ljubljana,  8. 12.  2020 
Priloge: 
-dopis 1 
-dopis 2 
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