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ZAPISNIK 4. REDNE SEJE
Študentskega sveta Fakultete za upravo
(ki je potekala v petek, 08. 05. 2020 na Zoom-u)
ŠTUDENTSKI SVET ŠSFU:
Prisotni člani ŠSFU: Luka Tomažič, Grega Rudolf, Žan Ciglar, Anja Gabrovec, Matej
Kirn
Ostali prisotni: Helena Sorč
Opravičeno odsotni: Maja Žnidaršič, Medina Ćehić
Neopravičeno odsotni: Marina Gajšek, Tanja Radaković

Prisotni so bili sklepčni.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda.
2. Predlog »Korona« inovativni natečaj 2020
3. Predlog Študentske organizacije Univerze v Ljubljani glede Pravilnika o volilni
kampanji za volitve v Upravni odbor Študentske organizacije Fakultete za
upravo ter Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani
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 1. redne seje ŠSFU.«
ZA: 5

PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.
AD 2. »Korona« inovativni natečaj 2020
Na predlog CRPO-ja je Študentski svet Fakultete za upravo prejel idejo za organizacijo
Korona inovativnega natečaja 2020. Gre za natečaj, kjer bi med študenti iskali
inovativne ideje, produkte in zamisli, ki so se jih v času izrednih razmer domislili. Z
namenom spodbujanja inovativnosti, kreativnost ter povezovanja je Študentski svet
FU s pomočjo CRPO-ja oblikoval natečaj, kot izhaja iz priloge.
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 2:

»Študentski svet Fakultete za upravo v mesecu maju izvede

Korona inovativni natečaj, kot izhaja iz priloge.«
ZA: 5

PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.
AD 3. Pravilnik o volilni kampanji za volitve v Upravni odbor Študentske
organizacije Fakultete za upravo ter Študentski zbor Študentske
organizacije Univerze v Ljubljani
Na predlog Študentske organizacije Univerze v Ljubljani smo obravnavali predlagan
Pravilnik o volilni kampanji za volitve v Upravni odbor Študentske organizacije
Fakultete za upravo ter Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Svetniki smo bili mnenja, da je za namenom preprečevanja agitacije v času volitev
ključno, da le te potekajo mirno in kulturno. S tem namenom smo pregledali predlagan
Pravilnik, ki ga bo Študentski svet FU poslal v pregled in morebitni sprejem Senatu
Fakultete za upravo.

Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 3: »Študentski svet Fakultete za upravo predlaga Senatu Fakultete
za upravo v sprejem Pravilnik o volilni kampanji za volitve v Upravni odbor
Študentske organizacije Fakultete za upravo ter Študentski zbor Študentske
organizacije Univerze v Ljubljani, kot izhaja iz priloge.«
ZA: 5

PROTI: /

VZDRŽAN:/

Sklep je sprejet.
Ad 4. Razno.

Ker ni bilo odprtih nobenih novih tem je Predsednik zaključil 4. redno sejo
Študentskega sveta ter se svetnikom zahvalil za udeležbo.

Priloga:
-Korona inovativni natečaj 2020
-Pravilnik o volilni kampanji za volitve v Upravni odbor Študentske organizacije
Fakultete za upravo ter Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani
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Ljubljana, 12. maj 2020

SODELUJ NA »KORONA« INOVATIVNEM NATEČAJU 2020!
Študentski svet Fakultete za upravo vabi študente k sodelovanju na »Korona« inovativnem natečaju 2020, kjer
bomo nagradili vaše najbolj izvirne izdelke!
Na natečaj se lahko prijavite s svojo najbolj izvirno:
•

zaščitno masko za obraz,

•

zanimivo zgodbo, blogom ali vlogom,

•

najbolj noro fotografijo ali risbo,

•

pesmijo,

•

druge innovativne rešitve.

Rdeča nit je torej čas korona epidemije, čas, ki ga preživljamo doma, čas za naše hobije in izražanje ustvarjalnosti
in domišljije. Izbrali bomo tri najboljše izdelke ter jih nagradili s knjižnimi deli naše založbe po izbiri nagrajenca.
Nagrade:
Najboljše tri ideje dobijo za nagrado:
•

steklenica Fakultete za upravo;

•

knjižna nagrada Založbe FU;

•

majica Ful povezanih.

Razlogi za udeležbo:
1. nagrada,
2. javna objava nagrajencev in izdelkov na družbenih omrežjih,
3. razvoj dodatnih kompetenc kot so ustvarjalnost, inovativnost, kreativno razmišljanje itd. lažje preživljanje
»korona« obdobja
Nekaj osnovnih pravil in kriterijev za ocenjevanje:
Ocenjevali bomo originalnost in inovativnost. Dimenzija uporabnosti inovativne in ustvarjalne ideje nam pove, v
kolikšni meri je predstavljena ideja oz. izdelek vsebinsko ustrezen glede na tematiko natečaja.
Izdelek mora biti avtorski.
Z oddajo izdelka soglašate za njegovo morebitno javno objavo.
Inovativne ideje bo ocenila komisija, ki jo bo sestavljal 1 študent, 1 pedagog ter 1 strokovni delavec Fakultete za
upravo.
Ocenjevali bomo po ocenah od 1 do 5, pri čemer je 1 najnižja ocena, 5 pa je najvišja ocena po kriterijih kot so
izvirnost in inovativnost. Zmagovalec bo tisti, ki bo v seštevku pridobil najvišjo oceno.
Če sprejmete naš izziv, pričakujemo vaše končne izdelke do 29. 5. 2020 do 12. ure na studentski.svet@fu.uni-lj.si
Srečno!

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani je v skladu z akti Fakultete za upravo
Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o volilni kampanji Študentske organizacije Univerze v
Ljubljani sprejel naslednji
PRAVILNIK O VOLILNI KAMPANJI ZA VOLITVE V UPRAVNI ODBOR ŠTUDENTSKE
ORGANIZACIJE FAKULTETE ZA UPRAVO TER ŠTUDENTSKI ZBOR ŠTUDENTSKE
ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI
1. člen

Ta pravila urejajo volilno kampanjo v okviru volitev v Upravni odbor Študentske
organizacije Fakultete za upravo (v nadaljevanju UO ŠOFU) ter študentskih poslancev v
Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ŠZ).
2. člen

Volilna kampanja za potrebe teh pravil so vsa opravila, reklamiranje, propaganda, nastopanje
v javnosti ter druge oblike promocije posameznikov, katerih namen je posredno ali
neposredno vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju o kandidatih v UO ŠOFU in ŠZ.
Volilna kampanja se začne najprej v ponedeljek, v tednu volitev, konča pa se najkasneje z
zadnjim dnem volitev. Volilna kampanja se v dnevu ne sme pričeti pred 08:00 in ne sme
trajati dlje kot do 20:00. Pri tem volilna kampanja ne sme potekati v vidnem polju volišča.
3. člen

Za zakonitost izvajanja volilne kampanje študentov, društva ali organizacije, sta odgovorna
predsednik skupine študentov, društva ali organizacije in kandidat/ka za študentskega
predstavnika visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v ŠZ, ki nastopata pod skupnim
znakom, sloganom ali barvo, razen če se dokaže, da je kršitev z namenom škodovati skupini
študentov, društvu ali organizaciji in kandidatom, povzročila tretja oseba, ki ni povezana s
študentsko skupino, društvom ali organizacijo.
Predsednik in nosilca so odgovorni za tista dejanja volilne kampanje, za katera pooblastijo
druge izvajalce.
Vsi izvajalci volilne kampanje morajo biti študentje Fakultete za upravo, kar dokažejo z
veljavno študentsko izkaznico ali potrdilom o vpisu za tekoče študijsko leto.
4. člen

Lepljenje in nameščanje plakatov ter letakov z volilno propagando (v nadaljevanju plakati)
je dovoljeno na plakaterskih mestih, ki jih upravlja Plakaterska služba fakultete/članice UL.
Plakaterska služba mora plakate opremiti z žigom.
Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v dveh dneh po dnevu glasovanja
odstraniti vse svoje plakate s plakaterskih mest prvega (1.) odstavka četrtega (4.) člena tega

pravilnika ter odstraniti vsa druga volilno propagandna sporočila iz fakultete ter njene
okolice.
Če organizatorji volilne kampanje ne izpolnijo obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena, za
to poskrbi fakulteta na stroške organizatorjev.
5. člen

V času volilne kampanje je z namenom volilne propagande na fakulteti in njeni okolici
prepovedano deljenje vsakršne oblike hrane in pijače.
Prav tako je prepovedano deljenje pripomočkov in propagandnega materiala, katerih vrednost
presega 0,63 EUR bruto na posamezno enoto ali kos.
Na fakulteti in v njeni okolici je prepovedano izvajati vsakršne aktivnosti, ki bi škodile
ugledu fakultete in njenih študentov.
Kot okolica fakultete se za potrebe tega pravilnika štejejo vse površne, ki sodijo k fakulteti
in površine v obsegu 200 metrov okoli posamezne fakultete.
6. člen

Prepovedane so vsakršne aktivnosti, ki bi motile ali ovirale pedagoški proces na fakulteti.
Predstavitve kandidatov v okviru predavanj, vaj, seminarjev oziroma drugih oblik
pedagoškega procesa, niso dovoljene.
7. člen

Za potrebe volilne kampanje lahko skupina študentov, društvo ali organizacija iz tretjega (3.)
člena tega pravilnika postavi v avli fakultete eno mizo (v nadaljevanju stojnica) po dogovoru
z dekanom fakultete.
Če se pojavi potreba po večji površini, lahko skupina študentov, društvo ali organizacija iz
tretjega (3.) člena tega pravilnika postavi največ dve stojnici, ki pa morata biti postavljeni
na isti lokaciji neposredno ena zraven druge.
Lokacijo stojnic dovoli vodstvo fakultete.
Za postavitev stojnice in izvajanje aktivnosti v okviru volilne kampanje je potrebno oddati
pisno prošnjo v Tajništvo dekanata fakultete.
Na dan volitev je postavitev stojnic v avli fakultete prepovedana.
8. člen

Za interpretacijo teh pravil je pristojno vodstvo fakultete.
Vodstvo fakultete na mestu samem odloča o vseh zadevah, ki niso opredeljene s temi pravili.
9. člen

Če vodstvo fakultete ugotovi kršitev teh pravil, lahko kršitelju izreče sankcijo takojšnje delne ali
popolne prepovedi nadaljnjega izvajanja volilne kampanje.
V primeru ponovnih kršitev po izreku sankcije, se izreče popolna prepoved nadaljnjega
izvajanja volilne kampanje za posameznika ali listo, katere izvajalec kampanje je kršil
pravila.

Sprejeto na x. redni seji Senata Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani.

ŽIG
Dekan
prof. dr. Janez STARE
V Ljubljani, dd.mm.llll

