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ZAPISNIK 7. REDNE SEJE 

Študentskega sveta Fakultete za upravo 

(ki je potekala v četrtek,  17. 6. 2021 preko videokonferenčnega sistema ZOOM) 

ŠTUDENTSKI SVET ŠSFU 

 

Prisotni člani ŠSFU: Grega Rudolf, Anja Gabrovec, Luka Tomažič, Alja Šarlah, Dimitrij 

Corrata, , Kristjan Mihelič, Tanja Radaković. Medina Ćehić, Luka Mihalič. 

Ostali prisotni:, Ana Škrlin, Žan Štular, Tilen Hojč (varuh študentov). 

Odsotni: Tina Oblak 

 

 

Prisotni so bili sklepčni.  

Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda; 

2. Poročilo Varuha študentov glede študijskega leta 2020/21; 

3. Študentsko mnenje glede izvolitve v naziv: lekt. mag. Vidi Zorko; 

4. Študentsko mnenje glede izvolitve v naziv: as. Sara Bagari; 

5. Študentsko mnenje glede izvolitve v naziv: doc. dr. Tina Sever; 

6. Študentsko mnenje glede izvolitve v naziv: doc. dr. Sama Bardutzkya 

7. 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 7. 

redne seje ŠSFU.« 

ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet.  



AD 2. Poročilo Varuha študentov glede študijskega leta 2020/21; 

 

Varuh študentov je na 7. redni seji na kratko poročal o svojem do sedaj opravljenem 

delu. Povedal je, da se je srečal z dvema malo večjima primeroma. Prvi se je nanašal na 

študenta, ki se ni mogel prijaviti na izpitna roka zaradi karantene, pri drugem primeru 

pa je šlo za ne omogočeno prijavo na izpitni rok, kljub opravljenim vsem obveznostim 

študenta. Varuh omeni, da je bil prvi problem uspešno rešen, drugi primer pa je opustil, 

saj študent ni več kazal zanimanja oz. interesa, da se problem sploh reši. 

 

Varuh je še spregovoril o nekaterih ostalih vprašanjih, ki so mu jih študenti naslavljali na 

zasebna sporočila, predvsem o problematiki potrjevanja dispozicij zaključnih del ter o 

problemih v zvezi s covidom-19 ter z njim povezanim spremenjenim načinom študija.  

 

Svetniki so na varuha naslovili še nekaj konkretnih vprašanj povezanih z njegovim 

delom ter mu predlagali, da do konca mandata izvede delavnico oz. pogovorne ure, ki bi 

bile namenjene študentom ter njihovim lažjem soočanjem vseh izzivov v povezavi s 

študijsko problematiko v tem času. 

 

AD 3.  Študentsko mnenje glede izvolitve v naziv: lekt. mag. Vidi Zorko; 

Študentski svet FU je od Filozofske fakultete prejel dopis št. I-22/1-21 z dne 21. 4. 2021, 

s katerim nas je Filozofska fakulteta zaprosila, za izdajo študentskega mnenja o 

pedagoškem delu lekt. Vide Zorko, ki je na Filozofski fakulteti zaprosila za ponovno 

izvolitev v naziv lektorice za angleški jezik. 

 

Po razpravi o pedagoškem delu kandidatke, pregledu anket kandidatke ter pregledu 

mnenj študentov izhajajoč iz anket kandidatke, je predsednik ŠSFU dal na glasovanje 

naslednji sklep: 

 

SKLEP 2: 

»Študentski svet Fakultete za upravo podaja pozitivno mnenje za ponovno izvolitev lekt. 

mag. Vide Zorko v naziv lektorica za angleški jezik.« 

ZA: 9 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. Pripomb ni bilo. 

 

AD 4.  Študentsko mnenje glede izvolitve v naziv: as. Sara Bagari; 

 

Študentski svet FU je od Pravne fakultete prejel dopis št. H-02/2021 z dne 23. 4. 2021, s 

katerim nas je Pravna fakulteta zaprosila, za izdajo študentskega mnenja o pedagoškem 

delu as. Sari Bagari, ki je na Pravni fakulteti zaprosila za prvo ponovno izvolitev v naziv 

asistentke za področje delovnega prava in prava socialne varnosti. 

 

Po razpravi o pedagoškem delu kandidatke, pregledu anket kandidatke ter pregledu 

mnenj študentov izhajajoč iz anket kandidatke, je predsednik ŠSFU dal na glasovanje 

naslednji sklep: 

 



 

SKLEP 3: 

»Študentski svet Fakultete za upravo podaja pozitivno mnenje za ponovno izvolitev as. 

Sari Bagari v naziv asistentke za področje delovnega prava in prava socialne varnosti.« 

ZA: 9 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. Pripomb ni bilo. 

 

AD 5.  Študentsko mnenje glede izvolitve v naziv: doc. dr. Tina Sever; 

 

Študentski svet FU je od dekana Fakultete za upravo prejel dopis št. 104-14/2021-2 z 

dne 14. 6. 2021, s katerim nas fakulteta prosi, da izoblikujemo študentsko mnenje za 

doc. dr. Tino Sever, ki je na Fakulteti za upravo zaprosila za ponovno izvolitev v naziv 

docentka za področje javne uprave. 

  

Po razpravi o pedagoškem delu kandidatke, pregledu anket kandidatke ter pregledu 

mnenj študentov izhajajoč iz anket kandidatke, je predsednik ŠSFU dal na glasovanje 

naslednji sklep: 

 

SKLEP 3: 

»Študentski svet Fakultete za upravo podaja pozitivno mnenje za ponovno izvolitev doc. 

dr. Tine Sever v naziv docentka za področje javne uprave.« 

ZA: 9 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. Pripomb ni bilo. 

 

AD 6.  Študentsko mnenje glede izvolitve v naziv: doc. dr. Sama Bardutzkya; 

 

Študentski svet FU je od Pravne fakultete prejel dopis z dne 14. 6. 2021, s katerim nas 

fakulteta prosi, da izoblikujemo študentsko mnenje za doc. dr. Sama Bardutzkya, ki je na 

Pravni fakulteti zaprosil za prvo izvolitev v naziv izrednega profesorja za področje 

ustavnega prava. 

  

Po razpravi o pedagoškem delu kandidata, pregledu anket kandidata ter pregledu mnenj 

študentov izhajajoč iz anket kandidata, je predsednik ŠSFU dal na glasovanje naslednji 

sklep: 

 

SKLEP 3: 

»Študentski svet Fakultete za upravo podaja pozitivno mnenje za prvo izvolitev doc. dr. 

Sama Bardutzkya v naziv izrednega profesorja za področje ustavnega prava.« 

ZA: 9 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. Pripomb ni bilo. 

 

 

 

 



AD 7. Razno 

Predsednik je svetnike seznanil s tekočim dogajanjem na Študentskem svetu Univerze v 

Ljubljani, Rektorski konferenci ter ključnimi komisijami Fakultete za upravo. Ker med 

svetniki do nadaljnje razprave ni prišlo, je predsednik sejo zaključil ob 19:37. 

Zapisnik zapisal: Zapisnik potrjuje: 

Luka Mihalič Grega Rudolf 

Zapisnikar  
Študentskega sveta Fakultete za upravo 

Predsednik 
Študentskega sveta Fakultete za upravo 




