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ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE

Študentskega sveta Fakultete za upravo
(ki je potekala v sredo , 18. 11. 2020 preko videokonferenčnega sistema Zoom)

Prisotni člani ŠSFU: Grega Rudolf, Anja Gabrovec, Luka Tomažič, Tanja Radakovič,

Medina Čehič, Alja Šarlah, Kristjan Mihelič, Dimitrij Corrata, Luka Mihalič
Ostali prisotni:

-

dekan - prof. dr. Janez Stare,

-

predsednica volilnega odbora - Tina Kovačič

Odsotni člani: /

Priloga:

-

zapisnik Volilnega odbora za volitve v Študentski svet Fakultete za upravo, z dne

11. 11. 2020.

Prisotni so bili sklepčni.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda.
2. Predstavitev rezultatov volitev v Študentski svet Fakultete za upravo ter
konstituiranje Študentskega sveta Fakultete za upravo v študijskem letu

2020/2021.
3. Izvolitev predsednika in podpredsednika Študentskega sveta Fakultete za
upravo.
4. Razno.

AD 1. Potrditev dnevnega reda

Dekan Fakultete za upravo na začetku konstitutivne seje lepo pozdravi vse prisotne,

se zahvali članom Študentskega sveta za sodelovanje v zadnjih letih in na kratko novo

izvoljenim svetnikom pojasni vlogo Študentskega sveta ter pomembnost razumnega
sodelovanja in pro-aktivnosti študentov.

Dekan je dal na glasovanje naslednja dva sklepa:

SKLEP 1: »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje predlagan dnevni
red konstitutivne seje ŠSFU.«
ZA: 9

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je sprejet.

SKLEP 2: »Študentski svet Fakultete za upravo vsa glasovanja in izvolitve
na tokratni seji izvede javno, z dvigom rok.«

ZA: 9

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je sprejet.

Ad 2. Predstavitev rezultatov volitev v Študentski svet Fakultete za upravo

Dekan fakultete je predal besedo predsednici volilne komisije v Študentski svet
Fakultete za upravo Tini Kovačič.

Predsednica Volilnega odbora za volitve v Študentski svet Fakultete za upravo, Tina
Kovačič, je predstavila potek volitev ter predstavila rezultate volitev, ki jih je ugotovil

Volilni odbor Fakultete za upravo.

Izvoljen kandidat Grega Rudolf, ki je v prejšnjem mandatu Študentskega sveta
opravljal funkcijo predsednika prisotne seznani, da je kljub razmeram z epidemijo bila
volilna udeležba primerljiva, kot v zadnjih letih (20 volivcev v letu 2020,19 v letu 2019

in 21 v letu 2018 itd.). S tem se tudi zahvali dekanu ter vodstvu fakultete za močno

pro-aktivnost pri izvedbi letošnjih volitev ter za vso sodelovanje kljub oteženim
razmeram.

Dekan FU je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 3: »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje mandate članom

Študentskega sveta Fakultete za upravo skladno s poročilom o rezultatih

volitev v Študentski svet, ki ga je podal volilni odbor Fakultete za upravo,
kot sledi iz priloge.«
ZA: 9

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je sprejet.

AD 3.

Izvolitev predsednika

in

podpredsednika Študentskega

sveta

Fakultete za upravo.

Dekan FU na začetku te točke novo izvoljene svetnike prosi z vložitev ustne

kandidature glede funkcij predsednika in podpredsednika Študentskega sveta
Fakultete za upravo.

Prejeti sta bili dve kandidaturi:

— Grega Rudolf, kandidat za mesto predsednika Študentskega sveta Fakultete za
upravo;
— Medina Čehič, kandidatka za mesto podpredsednice Študentskega sveta
Fakultete za upravo.

Dekan FU je dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 4: »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje Grega Rudolfa za
predsednika Študentskega sveta FU.«
ZA: 8

PROTI: 0

VZDRŽAN: 1

Sklep je sprejet.
Dekan FU je dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 5:

»Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje Medino Čehič za

podpredsednico Študentskega sveta FU.«

ZA: 8

PROTI: 0

Sklep je sprejet.

VZDRŽAN: 1

Novo izvoljen predsednik in podpredsednica sta se vsem svetnikom zahvalila ter

zaželela uspešno delo ter sodelovanje. Čestitke za izvolitev ter želje za uspešno delo

in sodelovanje v tekočem študijskem letu zaželi še dekan v imenu vodstva ter sejo

zapusti, besedo pa prepusti novemu-staremu predsedniku ŠSFU Gregi Rudolfu.
AD 4. Razno
Predsednik Študentskega sveta svetnike seznani, da morajo v skladu s postopkovnim

Študentskega sveta izvoliti še funkcijo zapisnikarja, namestnika predsednika in
namestnika podpredsednice. Upoštevaje navedeno prosi svetnike za ustno kandidaturo

za omenjene funkcije.
Za mesto zapisnikarja je kandidiral: Luka Mihalič
Za mesto namestnika podpredsednika je kandidiral: Luka Tomažič
Za mesto namestnice podpredsednice je kandidirala: Tanja Radakovič
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednje sklepe:

SKLEP 6: »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje Luka Mihaliča za
zapisnikarja Študentskega sveta FU.«

ZA: 9

PROTI: 0

VZDRŽAN: O

Sklep je sprejet.

SKLEP 7: »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje Luka Tomažiča za

namestnika predsednika Študentskega sveta FU.«
ZA: 9

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je sprejet.

SKLEP 8: »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje Tanjo Radakovič za
namestnico podpredsednice Študentskega sveta FU.«

ZA: 9

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep je sprejet.

Zaradi istočasno potekajoče seje Komisije za kakovost Fakultete za upravo, katere

članica je tudi novo izvoljena namestnica podpredsednice Tanja Radakovič, sejo
svetnica zapusti, ostalim članom pa zaželi uspešno delo.

Predsednik ŠSFU je na podlagi 1. odstavka 23. člena Poslovnika Študentskega sveta
Fakultete za upravo člane seznanil, da je imenoval Ano Škrlin za svetovalko ŠSFU
brez glasovalne pravice.

Predsednik ŠSFU je na podlagi 8. odstavka 23. člena Poslovnika Študentskega sveta
Fakultete za upravo člane seznanil, da mesto svetovalke ŠSFU brez glasovalne pravice

pripada tudi predsednici Študentske organizacije Tini Oblak in podpredsednici Alji
Šarlah, ki je že izvoljena svetnica v ŠSFU.

Na podlagi 23. člena Poslovnika Študentskega svet Fakultete z upravo so svetovalci
brez glasovalne pravice vabljeni na vse seje SŠ FU, tudi na tiste, ki so za javnost zaprte.
V kolikor prisotnosti svetovalca na delu seje, ki je zaprta za javnost nasprotujejo več

kot štirje predstavniki, se svetovalca iz tega dela seje izključi. Svetovalec brez
glasovalne pravice lahko razpravlja na sejah, njegovo delo je častno in zanj ne prejema

plačila ali kakršnihkoli nadomestil. Svetovalec lahko predlaga točko dnevnega reda.

Predsednik ŠSFU vsem novim svetnikom predstavi celotno delovanje Študentskega

sveta, na kratko predstavi Poslovnik Študentskega sveta FU, Pravilnik o volitvah v

Študentski svet FU ter način njegovega dela. Člane seznani z delom komisij, odborov
in Senata FU ter jih pozove, da se na razpis glede volitev v člane odborov, komisij in
Senat tudi prijavijo, ko bo Študentski svet razpisal zadevni razpis. Predsednik pojasni,
da bo razpis praviloma objavljen v začetku decembra. Pojasni tudi, da bo konec tega

tedna tudi skupaj z vodstvo fakultete pregledal osnutek Pravilnika o delovanju Varuha
študentov ter pridobil njihova mnenja, predloge in kritike, ki jih bo Študentski svet

obravnaval na svoji prvi redni seji.
Predsednik ŠSFU svetnikom predstavi trenutno predlagan Pravilnik o varuhu
študentov ter jih seznani s posameznimi določbami, ki so trenutno v usklajevanju z

vodstvom fakultete. Predsednik svetnike tudi seznani s trenutnimi prijavami na Javni
poziv za sofinanciranje ZUP ter jih povabi na prijavo in delitev informacije med
potencialne študente. Predsednik svetnike seznani s tem, da se bodo zapisniki Sveta
pred objavo anonimizirali v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Predsednik seznani svetnike, da ima od letošnjega študijskega leta naprej Študentski

svet tudi Linkedin. Predsednik sveta seznani svetnike tudi o tem, da se od letošnjega
študijskega leta vsi predlogi in mnenja Sveta javno objavijo na spletni strani

SSFU. Predsednik tudi svetnikom pojasni, da bodo v skladu s priporočili NIJZ, čim prej,

ko bo mogoče izvedli kratko podelitev priznanja ŠSFU najboljšim pedagogom iz

študijskega leta 2020/21. Predsednik svetnike tudi seznani s Pravilnikom o
varovanju dostojanstva študentov in zaposlenih na Univerzi v Ljubljani ter
postopkom ukrepanja, če se morebiti, kateri izmed študentov, ki ga zastopajo v Svetu

znajde kot žrtev nasilja, diskriminacije oz. nadlegovanja.

Predsednik študentskega sveta FU vsem svetnikom predstavi glavna področja dela

študentskega sveta in tako neformalno izoblikuje naslednja delavna telesa:
1. SOCIALNA OMREŽJA IN PR

2. HABILITACIJE
3. JAVNA NAROČILA
4. ZBIRANJE MNENJ, IZDELAVA MNENJ IN PREDLOGOV
5. PROJEKTI (iskanje študentov za projekte, izdelava izobraževanj, izvedba
dogodkov ipd.)
Po razpravi v Študentskem svetu so se svetniki javili kot člani za naslednja delavna
telesa ter dogovorili, da se v predvidenem obdobju 3-4 mesecev ponovno pogovorimo

in razporedimo, z namenom, da se vsi svetniki preskusijo v vseh vlogah:

SOCIALNA OMREŽJA IN PR

MEDINA ČEHIČ, ALJA ŠARLAH, TINA

OBLAK

HABILITACIJE

LUKA TOMAŽIČ

JAVNA NAROČILA

LUKA MIHALIČ, DIMITRD CORRATA

ZBIRANJE MNENJ, IZDELAVA MNENJ
IN PREDLOGOV ter POROČIL

ANJA GABROVEC, KRISTJAN MIHELIČ,

PROJEKTI (iskanje študentov za
projekte, izdelava izobraževanj,
izvedba dogodkov ipd.)

TANJA RADAKOVIČ

ALJA ŠARLAH, ANA ŠKRLIN

Predsednik je svetnikom sporočil, da bo tudi sam sodeloval v vsaki izmed skupin in jih
koordiniral.

Predsednik ŠSFU je delovno skupino za javna naročila prosil, da zberejo tri ponudbe

za:

-tiskalnik, za potrebe ŠSFU v študentski sobi s pripadajočimi kartušami / tonarji

-10 kamer, za potrebe izposoje študentov v primeru pomankanja tehnologije v času
izpitov (Predsednik je ŠSFU predstavil tudi rezultate ankete, ki je potekala do 18. 11.

2020 v sistemu Studiš med študenti FU, glede potreb po kamerah med izpitnim

obdobjem in željo po izposoji. V anketi je kar 29 študentov izrazilo, da kamere za
izvajanje online izpita nimajo ter da bi si jo, v primeru, da ŠSFU kamere dobavi, jo

izposodili.)

-fotografiranje Študentskega sveta (samo 4 novih svetnikov plus skupinska

fotografija v stilu fotografij s prejšnjega leta za objavo na spletni strani fakultete).

Ker med svetniki ni bilo nadaljnje razprave je predsednik ŠSFU zaključil sejo ob 13:40
uri.

Zapisnik zapisal in potrdil:

Grega Rud
Predsednik Študentskega sve
upravo
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Študentski svet Fakultete za upravo
Volilni odbor
Gosarjeva ulica 5,1000 Ljubljana

POROČILO VOLILNEGA ODBORA O POTEKU IN IZIDU VOLITEV
VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA UPRAVO (ŠSFU)
V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21
1. Volilni odbor so sestavljali:
Tina Kovačič, predsednica
Martina Smole, članica
Nejc Lah, član
Žiga Štular, član

Brina Ulčar, članica
2. Volilni odbor je spremljal in nadzoroval potek volitev, nato pa preštel oddane veljavne glasovnice in

ugotovil volilni izid.
3. Volitve so potekale dne 11.11. 2020 med 9:00 in 13:30.
4. Natisnjenih in ožigosanih je bilo 40 glasovnic.

5. Na volitvah je glasovalo 20 volivcev.

6. Do zapletov med volitvami ni prišlo.
7. Izmed vseh oddanih glasovnic, je bilo 20 veljavnih

8. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
9. Volilni odbor bo v arhivu na podlagi 3. odstavka 13. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov
študentov v študentski svet in organe Fakultete za upravo hranil oddane veljavne in neveljavne

glasovnice. 20 praznih in neoddanih glasovnic je bilo uničeno.
10. Štetju glasov so prisostvovali člani volilnega odbora
11. Število glasov, ki jih je prejel posamezni kandidat, je razvidno iz spodnje tabele. Kandidati so

razvrščeni padajoče po številu prejetih glasov.
Št.

Kandidat

Število glasov

1
2
3
4

Luka Tomažič
Medina Čehič
Grega Rudolf
Ania Gabrovec

18
17
17
17

5
6
7
8
9
10
11

Luka Mihalič
Dimitrij Corrata
Tanja Radakovič
Kristjan Mihelič
Alja Šarlah
Mohor Pleničar
Tadej Jezernik

17
16
16
15
15
1
1

12. Izvoljeni predstavniki v Študentskem svetu Fakultete za upravo na teh volitvah so:
1. LUKA TOMAŽIČ, UNI - Upravna informatika, 3. letnik;

2. MEDINA ČEHIČ, VSŠ - Uprava, dodatno leto;
3. GREGA RUDOLF, MAG - Uprava - Upravljanje javnega sektorja, 2. letnik;

4. ANJA GABROVEC, MAG - Management v upravi, 2. letnik;
5. LUKA MIHALIČ, UNI - Upravljanje javnega sektorja, 2. letnik;

6. DIMITRIJ CORRATA, VSŠ - Uprava, 3. letnik;
7. TANJA RADAKOVIČ, MAG - Uprava - Upravljanje javnega sektorja, 1. letnik

8. KRISTJAN MIHELIČ, MAG - Uprava - Upravljanje javnega sektorja, 2. letnik;
9. AUA ŠARLAH, VSŠ - Uprava, 2. letnik;
13. Člani volilnega odbora pripomb niso podali.

14. To poročilo se na podlagi določb Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in

organe Fakultete za upravo obesi na oglasno desko na Fakulteti za upravo in pošlje po elektronski

pošti dekanu, volilnemu odboru Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, vsem kandidatom na teh
volitvah in vsem članom Študentskega sveta Fakultete za upravo.

15. Pouk o pravnem sredstvu: Kandidat na volitvah lahko vloži pritožbo najkasneje v treh (3) delovnih
dneh po objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilni odbor Študentskega sveta

Univerze v Ljubljani, najkasneje v roku treh (3) delovnih dni od prejetja pritožbe.
16. Volilni rezultati so objavljeni 11.11.2020.

Tina Kovačič,
predsednica volilnega

Martina Smole,
članica volilnega odbora

Nejc Lah,

član volilnega
Žiga Štular,
član volilnegaotfloora
Brina Ulčar,

id CtN

članica volilnega odbora

V Ljubljani, 11.11.2020

