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ZAPISNIK 2. KORESPONDENČNE SEJE
Študentskega sveta Fakultete za upravo
(potekala je po elektronski pošti med 1. 4. 2020 in 4. 4. 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. Študentsko mnenje za prvo izvolitev dr. Valentine Franca v naziv izredna profesorica
za področje delovno pravo in pravo socialne varnosti.
2. Študentsko mnenje za ponovno izvolitev dr. Tatjane Jovanović v naziv docentka za
področje ekonomika in management v upravi.
3. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Študentskega sveta za Upravo Univerze v
Ljubljani
4. Predlog Centru za razvoj pedagoške odličnosti in Odboru za podeljevanje nagrad
študentom
5. Študentsko mnenje za prvo izvolitev dr. Mirka Pečariča v naziv redni profesor za
področje upravno pravo in pravo javne uprave

AD 1. Študentsko mnenje.
Študentski svet Fakultete za upravo je prejel poziv dekana Fakultete za upravo dr.
Janeza Stareta iz katerega izhaja, da naj Študentski svet FU pripravi mnenje o
pedagoškem delu za izvolitev kandidatov dr. Valentine Franca, dr. Tatjane Jovanović
ter dr. Mirka Pečariča v ustrezne habilitacijske nazive.
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 1:
»Študentski svet Fakultete za upravo podaja pozitivno mnenje za izvolitev doc. dr.
Valentine Franca v naziv izredna profesorica za področje delovno pravo in pravo
socialne varnosti.«
ZA: 9

PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet. Pripomb ni bilo.
AD 2. Študentsko mnenje.
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 2:
»Študentski svet Fakultete za upravo podaja pozitivno mnenje za ponovno izvolitev
doc. dr. Tatjana Jovanović v naziv docentka za področje ekonomika in management v
upravi.«
ZA: 9

PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet. Pripomb ni bilo.

AD 3. Spremembe Poslovnika ŠSFU.
Z namenom lažje ter hitrejše organizacije korespondenčnih sej ter prilagoditve
Poslovnika ŠSFU višjim aktom je Študentski svet Fakultete za upravo sprejel manjše
spremembe Poslovnika ŠSFU. Namreč korespondenčne seje se lahko skličejo
nemudoma in trajajo najmanj 2 dni. Spremenjen je tudi člen glede zapisnika, ki ga po
novem poleg zapisnikarja lahko piše tudi kater drug član ŠSFU.
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 3:
»Študentski svet Fakultete za upravo sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika
Študentskega sveta Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, kot sledi iz priloge.«

ZA: 9

PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet. Pripomb ni bilo.
AD 4. Spremembe Poslovnika ŠSFU.
Predsedujoči je na korespondenčni seji poudaril, da se je v zadnjem času iz Pravilnika
o podeljevanju nagrad študentov s strani Senata in Odbora za podeljevanje nagrad
črtalo kar nekaj nagrad za študente (predvsem ker ni bilo za njih prijav), med njimi tudi
nagrada za študenta za najboljše raziskovalne dosežke ter nagrado za uporabno
rešitev, nagrado za najboljšo študijsko prakso ter najboljši raziskovalni seminar.
Ker je veliko nagrad izviselo in so študentje tako na slabšem je Predsednik ŠSFU
predlagal, da se pošlje predlog CRPO in Odboru za podeljevanje nagrad, da se v
Pravilnik o podeljevanju nagrad, da se v drugi odstavek 2. člena Pravilnika o nagradah
študentom vključi nova točka in sicer; priznanje in nagrada za najboljšega tutorja
Fakultete za upravo. V predlogu bi prosili CRPO in Odbor za nagrade študentom, da se
določijo merila, po katerih bi ocenjevali zgornjo priznanje oz. nagrado.
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4:
»Študentski svet Fakultete za upravo predlaga Centru za pedagoško odličnost ter
Odboru za podeljevanje nagrad študentom uvedbo nove vrste nagrad in priznanj in
sicer nagrado in priznanje za najboljšega tutorja.«
ZA: 9

PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet. Pripomb ni bilo.
AD 5. Študentsko mnenje.
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 5:
»Študentski svet Fakultete za upravo podaja pozitivno mnenje za izvolitev izr. prof. dr.
Mirko Pečarič v naziv redni profesor za področje upravnega prava in prava javne
uprave.«
ZA: 9

PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet. Pripomb ni bilo.
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