
 

 
 

Predsednik Študentskega sveta Fakultete za upravo na podlagi 1. odstavka 18. člena Pravilnika o 
volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet in organe Fakultete za upravo objavlja naslednji 

 
 
 
 
 
 
 

Na podlagi sklepa Senata Fakultete za upravo št. 8, sprejetega na 13. seji, z dne 23. 12. 2020 in  41. 
člena Pravil Fakultete za upravo se v sklopu delovanja fakultete ustanavlja Komisija za prenos 
znanja. 
 
Prenos znanja na Fakulteti za upravo je prenos teoretičnega in praktičnega znanja, ki ga ima 
posameznik ali skupina in ga predaja drugemu posamezniku ali skupini, ki takšno znanje potrebuje 
ali ga bo potreboval v prihodnje. Temelji na strokovnih in življenjskih izkušnjah, ki so za 
posameznika ali skupino pomembne. Njegov namen je pomagati posamezniku pri njegovem 
osebnem in profesionalnem razvoju ter koristiti organizaciji in širši družbeni skupnosti. 
 
Komisija za prenos znanja ima naslednje pristojnosti: 

 podaja usmeritve za prenos znanja (ima tako vlogo prenašalca znanja kot tudi vlogo 
prejemnika znanja) na vseh področjih delovanja fakultete; 

 je središče za kreativnost in inovativnost, organizacijo izobraževalnih in družabnih 
dogodkov ter središče za mentorstvo in coaching; 

 skrbi za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju prenosa znanja; 

 s svojimi aktivnostmi skrbi za dvig prepoznavnosti fakultete in opravlja druge naloge, ki 
sodijo v njen vsebinski okvir ali jih določi Senat. 

 
Na podlagi Pravil Fakultete za upravo, Komisijo za prenos znanja sestavljajo prodekan za prenos 
znanja (in predstojnik SIC) kot predsednik, skrbnik za prakso, vodja služba za raziskave in razvoj, 4 
ali več članov, imenovanih s sklepom Senata na predlog dekana ter predstavnik študentov. 
 
Z namenom izbire študenta, za člana omenjene komisije razpisujem slednji razpis za predstavnika 
študentov v Komisiji za prenos znanja. 
 

 
 
 
 
 

RAZPIS ZA ČLANA  
KOMISIJE ZA PRENOS ZNANJA 

Rok za oddajo kandidatur začne teči v 
sredo, 3. 2. 2021, in se izteče v petek, 12. 2. 

2021 ob 9:00. 



Kandidira lahko vsak študent Fakultete za upravo, ki ima status študenta in v razpisanem roku odda 
popolno kandidaturo.  
 
Kandidatura mora vsebovati: 

- Ime in priimek kandidata; 
- Stalni ali začasni naslov; 
- elektronski naslov kandidata; 
- potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto; 
- Lastnoročni ali elektronski podpis kandidata. 
 

Kandidaturo lahko vložite tudi na obrazcu, ki je priloga temu razpisu.  
 
Študentski svet bo volitve o kandidatih izvedel na svoji 5. redni seji (predvidoma konec februarja), na 
katero sejo bodo povabljeni vsi kandidati.  
 
Kandidaturo lahko oddate elektronsko na naslov: studentski.svet@fu.uni-lj.si s prepisom 
»Kandidatura za volitve v Komisijo za prenos znanja.« 
 
Kraj in datum:  Ljubljana,  2. februar 2021 
 
  
 
 

Grega Rudolf 
Predsednik Študentskega sveta 

 Fakultete za upravo 



OBRAZEC ZA KANDIDATURO ZA

naziv volitev

IME IN PRIIMEK KANDIDATA

STALNI ALI ZAČASNI NASLOV

ELEKTRONSKI NASLOV KANDIDATA

V Ljubljani, dne 

Ime in priimek, podpis (lastnoročen oz. elektronski)

Priloga:
- potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto;

Študentski svet Fakultete za upravo

Volilni odbor

Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
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