
 
Datum: 06. 12. 2022 

Začetek seje: 17:30 

Konec seje: 18:34 

 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE 

Študentskega sveta Fakultete za upravo 

(ki je potekala v sredo, 06. 12. 2022 v predavalnici P6 na Fakulteti za upravo) 

ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA UPRAVO 

Prisotni člani ŠS FU: Tamara Fiksl, Luka Mihalič, Mihaela Murdjoska, Rene Prek, Žiga Štular, 

Nina Kelhar, Valinea Sušec 

Prisotni svetovalci ŠS FU brez glasovalne pravice: Luka Tomažič (prisoten do 18:15) 

Ostali prisotni: Nina Petrič (Ad3), Barbara Miklič (Ad3), Erika Part (Ad3), Žana Sadič (Ad3), 

Monika Vaš (Ad3) 

Odsotni: Alja Šarlah, Dunja Derenda, Anja Gabrovec 

 

Prisotni so bili sklepčni.  

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Spremembe sestave Študentskega sveta Fakultete za upravo. 
3. Volitve in potrditev članov iz vrst študentov v Senat, komisije in odbore Fakultete za 

upravo. 
4. Mnenje Študentskega sveta glede izvolitve v naziv: doc. dr. Lan Umek. 
5. Mnenje Študentskega sveta glede izvolitve v naziv: viš. pred. mag. Anamarija Leben. 
6. Ponovna objava razpisa za Varuha Študentov. 
7. Imenovanje delovnih teles znotraj ŠS FU. 
8. Razno. 
  



AD 1. Potrditev dnevnega reda 

 
Predsednica ŠS FU najprej ugotovi, da je svet sklepčen, nato predstavi dnevni red prve redne 

seje ŠS FU in da na glasovanje naslednji sklep: 

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

konstitutivne seje ŠS FU.« 

ZA: 7 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 
 
AD 2. Spremembe sestave Študentskega sveta Fakultete za upravo  
 
Predsednica ŠS FU je svetnike seznanila z odstopom svetnice in podpredsednice Ane Škrlin.  
 
V skladu z 22. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in organe 
fakultete za upravo (PVPŠ-3) postane predstavnik za preostanek mandatne dobe tisti 
kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen predstavnik, ki mu je mandat prenehal. 
 
Predsednica ŠS FU je dala na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 2:  »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje mandat članici 

Študentskega sveta Fakultete za upravo, Valinei Sušec, za študijsko leto 2022/23« 

ZA: 7 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 
 
Z odstopom podpredsednice je funkcija namestnika podpredsednice prenehala tudi Luki 
Mihaliču. 
 
Predsednica ŠS FU svetnike prosi z vložitev ustne kandidature glede funkcije podpredsednika 
Študentskega sveta Fakultete za upravo. 
 
Prejete so bile naslednje kandidature:  
 

- Luka Mihalič, kandidat za mesto podpredsednika Študentskega sveta Fakultete za 
upravo; 

 
 
Predsednica ŠS FU je dala na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 3:  »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje Luko Mihaliča za 

podpredsednika Študentskega sveta FU.« 

ZA:  6 PROTI: 0 VZDRŽAN: 1 

Sklep je sprejet. 
 
Novo izvoljen podpredsednik si je za svojega namestnika izbral Žigo Štularja.  



 

AD 3. Volitve in potrditev članov iz vrst študentov v Senat, komisije in odbore 

Fakultete za upravo 

Predsednica ŠS FU je prisotnim na kratko obrazložila delovna področja in naloge organov za 
katere so oddali kandidature ter poudarila pomembnost udeležbe na sejah in aktivnega 
sodelovanja v organih fakultete za kvalitetno opravljanje predstavništva študentov. 
Predsednica ŠS FU je kandidatom, ki so prišli na sejo, da se predstavijo in dodatno obrazložijo 
svojo kandidaturo, predala besedo. Svetniki so kandidatom postavljali različna vprašanja, ki 
se navezujejo na predstavništvo v komisijah in odborih. 
 
Predsednica ŠS FU je predlagala, da se voli le člane komisij in odborov, kjer je prišlo več 
kandidatur, kot je na voljo prostih mest. Vse ostale kandidate pa Študentski svet izvoli in potrdi 
v paketu. 
 
Predsednica ŠS FU je dala na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 4:  »Voli se le člane komisij in odborov, kjer je prišlo več kandidatur, kot je 

na voljo prostih mest. Vse ostale kandidate pa Študentski svet izvoli in potrdi v 

paketu.« 

ZA: 7 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 
 
 
Predsednica ŠS FU je dala na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 5: 
»Izvoljeni so bili naslednji predstavniki študentov v Senatu, komisijah in 
odborih Fakultete za upravo: 
 
3 predstavniki študentov v Senatu Fakultete za upravo: 

  Klavdija Košec  
  Tamara Fiksl  
  Luka Mihalič  

 
14 predstavnikov študentov v Akademskem zboru Fakultete za upravo: 

 Valinea Sušec  
 Mihaela Murdjoska  
 Nina Petrič  
 Klavdija Košec  

 Žana Sadič  
 Damjan Ciril Vrtačnik  
 Rok Učakar Grašič  
 Alja Šarlah  
 Tina Oblak  
 Nina Kelhar  
 Tevž Žagar  
 Tamara Fiksl  



 Luka Mihalič  
 Rene Prek  

 
1 predstavnik študentov v Upravnem odboru Fakultete za upravo: 

 Valinea Sušec  
 

1 predstavnik študentov v Komisiji za dodiplomski študij: 

 Luka Mihalič  
 
1 predstavnik študentov v Komisiji za podiplomski študij: 

 Klavdija Košec  
 

1 predstavnik študentov v Komisiji za doktorski študij: 

 Barbara Miklič  
 

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

 Rene Prek, član  
 Alja Šarlah, članica  
 Nina Kelhar, namestnica  
 Rafaela Rabič, namestnica  

 
1 predstavnik študentov v Komisiji za znanstveno-raziskovalno dejavnost: 

 Rio Yusri Maulana  
 
1 predstavnik študentov v Komisiji za poslovanje in kakovost: 

 Monika Vaš  
 

2 predstavnika študentov v Centru za razvoj pedagoške odličnosti: 
 Alja Šarlah, predstavnik 1. stopnje  
 Erika Part, predstavnik 2. stopnje  

 
1 predstavnik študentov v Odboru za podeljevanje nagrad študentom: 

 Tina Oblak  
 

1 predstavnik študentov v Komisiji za prenos znanja: 

 Mihaela Murdjoska  
 
3 predstavniki študentov v Svetu FU: 

  Rafaela Rabič  

  Tamara Fiksl  
  Luka Mihalič  

 
1 predstavnik študentov v Komisiji študijskega programa Upravna informatika: 

 Nicholas Kreft  
 
6 predstavnikov študentov na študijskih programih: 
 

 Univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja: 
 Nina Petrič  

 Univerzitetni študijski program Upravna informatika: 
 Žiga Štular  



 Visokošolski strokovni program Uprava:  
 Valinea Sušec  

 Magistrski študijski program Uprava 2. stopnja: 
 Klavdija Košec  

 Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja 
 Erika Part  

 Skupnega doktorskega študijskega programa Upravljanje in 
ekonomika javnega sektorja 3. stopnja  
 Rio Yusri Maulana  

 

ZA: 7 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 
 
AD 4. Mnenje Študentskega sveta glede izvolitve v naziv: doc. dr. Lan Umek. 
 
Študentski svet Fakultete za upravo je prejel poziv dekana iz katerega izhaja, da naj Študentski 
svet FU pripravi mnenje o pedagoškem delu doc. dr. Lana Umeka, ki je v postopku prve 
izvolitve v naziv izredni profesor za področje ekonomika in management v upravi. 
 
Svetniki se po kratki razpravi strinjajo, da se kandidatu poda pozitivno mnenje. 
 
Predsednica ŠS FU je dala na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 6:  »Študentski svet Fakultete za upravo podaja pozitivno mnenje za prvo 

izvolitev doc. dr. Lana Umeka v naziv izredni profesor za področje ekonomika in 

management v upravi.« 

ZA: 7 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 
 
 
AD 5. Mnenje Študentskega sveta glede izvolitve v naziv: viš. pred. mag. Anamarija 
Leben. 
 
Študentski svet Fakultete za upravo je prejel poziv dekana iz katerega izhaja, da naj Študentski 
svet FU pripravi mnenje o pedagoškem delu viš. pred. mag. Anamarije Leben, ki je v postopku 
druge izvolitve v naziv višja predavateljica za področje informatika v javni upravi. 
 
Svetniki se po kratki razpravi strinjajo, da se kandidatki poda pozitivno mnenje. 
 
Predsednica ŠS FU je dala na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 7:  »Študentski svet Fakultete za upravo podaja pozitivno mnenje za drugo 

izvolitev viš. pred. mag. Anamarije Leben v naziv višja predavateljica za področje 

informatika v javni upravi.« 



ZA: 7 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 

 
AD 6. Ponovna objava razpisa za Varuha Študentov  

 

Predsednica ŠS FU je prisotne obvestila, da se je 27. 10. 2022 iztekel rok za oddajo kandidatur 
za Varuha študentov. Ker na razpisu nismo prejeli nobene kandidature, je bil pripravljen 
predlog novega razpisa za Varuha Študentov.  
 
Predsednica ŠS FU je dala na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 8:  »Študentski svet Fakultete za upravo, skladno s Pravilnikom o Varuhu 

študentov, ponovno objavlja Razpis za Varuha študentov za študijsko leto 

2022/23. Razpis se objavi dne 7. 12. 2022, na oglasni deski ŠS FU in na spletni 

strani Fakultete za upravo. Rok za oddajo kandidatur je 3. 1. 2023.« 

ZA: 7 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
AD 7. Imenovanje delovnih teles znotraj ŠS FU 

 
Predsednica ŠS FU svetnikom pojasni, da je praksa oblikovanja delovnih teles v prejšnjem 
mandatu imela pozitivne učinke na opravljanje nalog in delovanje študentskega sveta. Na 
konstitutivni seji se je že oblikovalo delovno telo, ki bo skrbelo za organizacijo Študentske 
konference.  
 
Neformalno za čas trajanja mandata ŠS FU izoblikuje naslednja delovna telesa: 
 

1. SOCIALNA OMREŽJA IN PR (Facebook, Instagram in LinkedIn profili ŠS FU) 
2. HABILITACIJE 
3. JAVNA NAROČILA 
4. ZBIRANJE MNENJ, IZDELAVA MNENJ, PREDLOGOV IN POROČIL 
5. PROJEKTI (iskanje študentov za projekte, izdelava izobraževanj, izvedba dogodkov 

ipd.) 
 
Po razpravi v Študentskem svetu so se svetniki in svetovalci brez glasovalne pravice javili kot 
člani za naslednja delovna telesa: 
 

SOCIALNA OMREŽJA IN PR Alja Šarlah, Mihaela Murdjoska 

HABILITACIJE Nina Kelhar, Valinea Sušec 



JAVNA NAROČILA Rene 

PROJEKTI Rene Prek, Žiga Štular, Mihaela Murdjoska 

 
Predsednica ŠS FU je svetnikom in svetovalcem brez glasovalne pravice sporočil, da bo tudi 
sam sodeloval v vsaki izmed skupin in jih koordiniral. 
 
 

AD 8. Razno 

 
Predsednica ŠS FU svetnike seznani s tem, da mora ŠS FU kmalu sprejeti finančni načrt za 
leto 2023 in bo v ta namen še ta mesec ali takoj po novem letu potekala še ena redna seja. 
Svetniki so pozvani k razmisleku o predlogih za morebitne spremembe v prihodnjem 
finančnem načrtu. 
 
Ker med svetniki do razprave ni prišlo, je predsednica ŠS FU zaključila sejo ob 18:34. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala: Zapisnik potrjuje: 

Mihaela Murdjoska Tamara Fiksl 

Tajnik 
Študentskega sveta Fakultete za upravo 

Predsednica 
Študentskega sveta Fakultete za upravo 
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