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ZAPISNIK 9. REDNE SEJE 

Študentskega sveta Fakultete za upravo 

(ki je potekala v ponedeljek,  1. 11. 2021 preko videokonferenčnega sistema ZOOM) 

ŠTUDENTSKI SVET ŠSFU 

 

Prisotni člani ŠSFU: Grega Rudolf, Anja Gabrovec, Medina Ćehić, Luka Tomažič, 

Alja Šarlah, Dimitrij Corrata, Luka Mihalič, Kristjan Mihelič, Tanja Radaković. 

Ostali prisotni: Ana Škrlin, Žiga Štular,  

Odsotni: Tina Oblak 

 

Prisotni so bili sklepčni.  

Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda; 
2. Imenovanje Varuha študentov Fakultete za upravo; 
3. 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 9. redne seje ŠSFU.« 

ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 

  

 



AD 2. Imenovanje Varuha študentov Fakultete za upravo; 

Na podlagi Pravilnika o varuhu študentov Fakultete za upravo ter razpisa za varuha 

študentov za študijsko leto 2021/22 je ŠS FU prejel dve kandidaturi. Dne 28. 10. 

2021 smo z obema kandidatoma opravili razgovor, kjer smo na podlagi sprejetih 

meril o ocenjevanju ustreznosti varuhov oba kandidata ocenili kot ustrezna. Poleg 

razgovora je ŠS FU pridobil tudi mnenja prodekanje za študijske zadeve ter 

predstojnice referata o obeh kandidatih. Na podlagi pravilnika smo za soglasje o 

kandidatih prosili tudi dekana, ki pa je dne 28. 10. 2021 ŠS FU javil, da soglasja o 

kandidatih ne bo podal, sicer pa ne nasprotuje ustreznosti kandidatoma. Dekan je v 

dopisu pojasnil, da meni da mora biti izbira varuha izključno v rokah Študentskega 

sveta in ne v soglasju z dekanom. 

 

Na podlagi 5. člena Pravilnika o varuhu študentov FU je tako ŠS FU na seji opravil 

razpravo o ustreznosti obeh kandidatov, njunih prednost in slabosti.  

 

Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 2:  »Študentski svet Fakultete za upravo na predlog predsednika 

sprejema sklep, da se volitve za člana Varuha študentov Fakultete za 

upravo izvedejo javno z dvigom rok.« 

ZA: 9 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. 

 

Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 3:  »Študentski svet Fakultete za upravo oba kandidata ocenjuje 

kot ustrezna.« 

ZA: 9 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. 

Po mnenju članov ŠS FU imamo o obeh kandidatih dovolj informacij za izbiro 
najustreznejšega kandidata za varuha študentov upoštevaje potrebe in konkretne 
razmere za študente Fakultete za upravo. 
 
Za Varuha študentov Fakultete za upravo sta kandirala dva kandidata, o katerih je 
ŠSFU odločal na tej seji in v javnem glasovanju z dvigom rok soglasno izglasoval 
kandidata Domna Grila za novega Varuha študentov Fakultete za upravo. 
 
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednji sklep: 



SKLEP 4:  »Študentski svet Fakultete za upravo imenuje Domna Grila za 

Varuha študentov Fakultete za upravo za mandatno obdobje študijskega 

leta 2021/22.« 

ZA: 9 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. 

AD 3. Razno 

Predsednik svetnike obvesti, da je na elektronski naslov ŠS FU prejel pobudo Odbora 

za podeljevanje nagrad študentom glede predlaganja študentov za nagrado »posebni 

prispevek fakulteti«. Predsednik svetnike prosi, da razmislijo, če bi katerega 

kandidata predlagali in jih prosi, da se na naslednji seji pogovorimo, če bi ŠS FU 

predlagal katerega kandidata/ko. 

Ker med svetniki do nadaljnje razprave ni prišlo, je predsednik sejo zaključil ob 19.43 

uri. 

Zapisnik zapisal: Zapisnik potrjuje: 

Luka Mihalič Grega Rudolf 

Zapisnikar  
Študentskega sveta Fakultete za upravo 

Predsednik 
Študentskega sveta Fakultete za upravo 


