
 
Datum: 14. 12. 2021 

Začetek seje: 17:30 

Konec seje: 19:24 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE 

Študentskega sveta Fakultete za upravo 

(ki je potekala v torek, 14. 12. 2021 v predavalnici P6 na Fakulteti za upravo) 

ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA UPRAVO 

Prisotni člani ŠS FU: Luka Tomažič, Ana Škrlin, Dimitrij Corrata, Tanja Radaković 

(ad1-2), Luka Mihalič, Alja Šarlah, Rene Prek, Tamara Fiksl, Žiga Štular 

Prisotni svetovalci ŠS FU brez glasovalne pravice: Grega Rudolf, Anja Gabrovec, 

Tina Oblak 

Ostali prisotni: Valinea Sušec (ad2), Barbara Purkart (ad2), Klavdija Košec (ad2), 

Žan Ciglar (ad2) 

Odsotni: Domen Gril 

Prisotni člani so bili sklepčni.  

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda; 

2. Volitve in potrditev članov iz vrst študentov v Senat, komisije in odbore 

Fakultete za upravo; 

3. Mnenje Študentskega sveta glede izvolitve v naziv: doc. dr. Nina 

Tomaževič; 

4. Predstavitev Poročila o izvedbi javnega poziva za sofinanciranje 

strokovnega izpita iz upravnega postopka študentom Fakultete za 

upravo za študijsko leto 2020/21; 

5. Odziv Študentskega sveta na povabilo k sodelovanju pri pripravi in 

izvedbi 12. Študentske konference; 

6. Razpis za podelitev nagrade oz. priznanja študentom za poseben 

prispevek na fakulteti; 

7. Neformalna delovna telesa Študentskega sveta; 

8. Predlog Varuha študentov za naročilo promocijskega materiala; 

9. Razno. 

 



AD 1. Potrditev dnevnega reda 

Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 1:  »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje predlagan dnevni 

red 1. redne seje ŠS FU.« 

ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 

 

AD 2. Volitve in potrditev članov iz vrst študentov v Senat, komisije in 

odbore Fakultete za upravo; 

Predsednik ŠS FU je prisotnim na kratko obrazložil delovna področja in naloge organov 

za katere so oddali kandidature ter poudaril pomembnost udeležbe na sejah in 

aktivnega sodelovanja v organih fakultete za kvalitetno opravljanje predstavništva 

študentov. Predsednik ŠS FU je kandidatom, ki so prišli na sejo, da se predstavijo in 

dodatno obrazložijo svojo kandidaturo, predal besedo. Svetniki so kandidatom 

postavljali različna vprašanja, ki se navezujejo na predstavništvo v komisijah in 

odborih. 

Predsednik ŠS FU je predlagal, da se voli le člane komisij in odborov, kjer je prišlo več 

kandidatur, kot je na voljo prostih mest. Vse ostale kandidate pa Študentski svet izvoli 

in potrdi v paketu. 

Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 2:  »Voli se le člane komisij in odborov, kjer je prišlo več kandidatur, 

kot je na voljo prosti mest. Vse ostale kandidate pa Študentski svet izvoli in 

potrdi v paketu.« 

ZA: 9 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. 

  



Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 3: 
»Izvoljeni so bili naslednji predstavniki študentov v Senatu, komisijah in odborih 
Fakultete za upravo: 
 
3 predstavniki študentov v Senatu Fakultete za upravo: 

− Grega Rudolf  
− Luka Tomažič  
− Ana Škrlin 

 
1 predstavnik študentov v Upravnem odboru Fakultete za upravo: 

− Luka Mihalič 
 

14 predstavnikov študentov v Akademskem zboru Fakultete za upravo: 
− Anja Gabrovec  
− Valinea Sušec 
− Ana Škrlin  
− Tamara Fiksl  
− Alja Šarlah 

− Klavdija Košec 
− Dimitrij Corrata 
− Luka Mihalič  
− Tina Kovačič 
− Žiga Štular 
− Tanja Radaković 
− Rene Prek 
− Tina Oblak  
− Rok Učakar Grašič 

 
1 predstavnik študentov v Komisiji za dodiplomski študij: 

− Tamara Fiksl 
 
1 predstavnik študentov v Komisiji za podiplomski študij: 

− Tina Kovačič 
 

1 predstavnik študentov v Komisiji za doktorski študij: 
− Barbara Purkart 

 
2 predstavnika študentov in 2 namestnika v Komisiji o disciplinski odgovornosti 
študentov: 

− Rene Prek, član  

− Erika Jesenko, članica 
− Alja Šarlah, namestnica 
− Tina Oblak, namestnica  

 
1 predstavnik študentov v Komisiji za poslovanje in kakovost: 

− Valinea Sušec 
 

2 predstavnika študentov v Centru za razvoj pedagoške odličnosti: 
− Dimitrij Corrata, predstavnik 1. stopnje 
− Tanja Radaković, predstavnica 2. stopnje 



 
1 predstavnik študentov v Odboru za podeljevanje nagrad študentom: 

− Tina Oblak  
 

1 predstavnik študentov v Komisiji za prenos znanja: 
− Žan Ciglar 

 
6 predstavnikov študentov na študijskih programih: 
 

− Univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja: 
− Tamara Fiksl 

− Univerzitetni študijski program Upravna informatika: 
− Žiga Štular 

− Visokošolski strokovni program Uprava:  
− Rok Učakar Grašič 

− Magistrski študijski program Uprava 2. stopnja: 

− Tina Kovačič 
− Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja 

− Anja Gabrovec  
 

ZA: 9 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. 

Za mesti predstavnika v Komisiji za znanstveno-raziskovalno dejavnost in 

predstavnika Skupnega doktorskega študijskega programa Upravljanje in 

ekonomika javnega sektorja 3. stopnja ŠS FU ni prejel kandidatur, zato 

predsednik ŠS FU svetnike seznami s tem, da bo v naslednjih dneh ponovno odprl 

razpis za omenjeni mesti. 

Svetnica Tanja Radaković se je opravičila in zaradi študijskih obveznosti zapustila sejo 

ob 18:30 uri. 

 

AD 3. Mnenje Študentskega sveta glede izvolitve v naziv: doc. dr. Nina 

Tomaževič; 

Študentski svet Fakultete za upravo je prejel poziv dekana iz katerega izhaja, da naj 

Študentski svet FU pripravi mnenje o pedagoškem delu doc. dr. Nine Tomaževič, ki je 

v postopku prve izvolitve v naziv izredna profesorica za področje organizacija javnega 

sektorja. 

Svetniki se po kratki razpravi strinjajo, da se kandidatki poda pozitivno mnenje. 

 



Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 4:  »Študentski svet Fakultete za upravo podaja pozitivno mnenje za 

prvo izvolitev doc. dr. Nine Tomaževič v naziv izredna profesorica za 

področje organizacije javnega sektorja.« 

ZA: 8 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. 

 

AD 4. Predstavitev Poročila o izvedbi javnega poziva za sofinanciranje 

strokovnega izpita iz upravnega postopka študentom Fakultete za upravo 

za študijsko leto 2020/21; 

Predsednik ŠS FU besedo preda svetovalcu brez glasovalne pravice in predsedniku ŠS 

FU iz prejšnjega mandata Gregu Rudolfu, ki predstavi poročilo. Grega Rudolf svetnike 

seznani s tem, da je Študentski svet Fakultete za upravo v preteklem študijskem letu 

izvedel javni poziv za sofinanciranje strokovnega izpita iz upravnega postopka 

študentom Fakultete za upravo. Namen javnega poziva je bil podpreti študente pri 

opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka, ki predstavlja temeljni pogoj za 

zaposlitev v javni upravi in jim s tem pomagati pri ozboljšavi svojih zaposlitvenih 

možnosti. Cilj javnega poziva je bil spodbuditi najmanj 30 študentov, ki so opravili 

usposabljanje za pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka, da se na izpit 

prijavijo ter ga uspešno tudi opravijo. Na javni poziv se je prijavilo 22 študentov, od 

tega jih je 18 izpit opravljalo. Od 18 študentov, ki so izpit opravljali jih je 15 izpit 

uspešno opravilo, kar pomeni 83,3% uspešnost. Z vidika namena javnega poziva je 

bilj cilj izpolnjen, ŠS FU pa je tudi iz strani vodstva fakultete prejel pozitivne odzive na 

izvedbo. Na podlagi predstavljenega poročila predsednik ŠS FU svetnike seznani s tem, 

da bo slednje upošteval tudi pri izdelavi predloga finančnega načrta ŠS FU za prihodnje 

leto. 

 

AD 5. Odziv Študentskega sveta na povabilo k sodelovanju pri pripravi in 

izvedbi 12. Študentske konference; 

Predsednik ŠS FU svetnike seznani s tem, da je ŠS FU prejel povabilo s strani vodje 

študentske konference in predstojnika za prakso Fakultete za upravo doc. dr. Žige 

Kotnika. Predsednik ŠS FU je svetnike seznanil tudi s tem, da je v neformalnem 

telefonskem pogovoru z njim vodja študentske konference izpostavil željo, da se ŠS 

FU čimprej opredeli, v kolikšni meri in na kakšen način bo sodeloval pri izvedbi 

konference. Poudaril je željo, da v prihodnjih letih ŠS FU prevzame pobudbo pri pripravi 



in izvedbi dogodka ter da so v korist dobrega sodelovanja pripravljeni tudi prilagoditi 

program študentske konference in vanj vključiti vsebine, ki ne izhajajo iz strokovnih 

področij, po možnosti v sodelovanju s študentsko organizacijo. 

Svetniki se strinjajo, da ŠS FU pri pripravi in izvedbi omenjenega dogodka sodeluje v 

tolikšni meri kot v preteklih letih. Prav tako se strinjajo o tem, da se v odzivu jasno 

nakaže, da ŠS FU nima interesa, da v prihodnjih letih prevzame pobudo pri pripravi in 

izvedbi Študentske konference. 

 

AD 6. Razpis za podelitev nagrade oz. priznanja študentom za poseben 

prispevek na fakulteti; 

Predsednik ŠS FU svetnike opomni, da je Odbor za nagrade študentov Fakultete za 

upravo že v začetku študijskega leta ŠS FU poslal poziv k predložitvi predlogov 

kandidatov za podelitev nagrade oz. priznanja študentom za poseben prispevek na 

fakulteti. Odbor FU zbira predloge za podelitev nagrade oz. priznanja študentom za 

poseben prispevek na fakulteti in nato izbere po enega kandidata na 1. stopnji študija 

in enega kandidata na 2. stopnji študija ter predloga posreduje v potrditev na Senat 

FU. Posameznega študenta lahko tudi Študentski svet fakultete, in sicer v soglasju s 

študentom. Pri izbiri kandidatov je potrebno upoštevati enega ali več kriterijev, ki so 

navedeni v pozivu. 

Svetniki predlagajo, da se kot kandidata za nagrado na 2. stopnji študija, predlaga 

Grego Rudolfa, saj izpolnjuje pogoje glede na navedene kriterije. Grega Rudolf soglaša 

s predlogom. 

Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 5:  »Študentski svet Fakultete za upravo predlaga študenta Grego 

Rudolfa kot kandidata za podelitev nagrade oz. priznanja študentom za 

poseben prispevek na fakulteti. Predsednik ŠS FU do roka oddaje predloga 

pripravi predlog, ki ga pošlje Odboru za nagrade študentom FU v pristojno 

obravnavo.« 

ZA: 8 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. 

  



AD 7. Neformalna delovna telesa Študentskega sveta; 

Predsednik ŠS FU vsem svetnikom in svetovalcem brez glasovalne pravice predstavi 

glavna področja dela študentskega sveta. Predsednik ŠS FU svetnikom pojasni, da je 

praksa oblikovanja delovnih teles v prejšnjem mandatu imela pozitivne učinke na 

opravljanje nalog in delovanje študentskega sveta in zato neformalno za čas trajanja 

mandata izoblikuje naslednja delovna telesa: 

1. SOCIALNA OMREŽJA IN PR (Facebook, Instagram in LinkedIn profili ŠS FU) 

2. HABILITACIJE 

3. JAVNA NAROČILA 

4. ZBIRANJE MNENJ, IZDELAVA MNENJ, PREDLOGOV IN POROČIL 

5. PROJEKTI (iskanje študentov za projekte, izdelava izobraževanj, izvedba 

dogodkov ipd.) 

Po razpravi v Študentskem svetu so se svetniki in svetovalci brez glasovalne pravice 

javili kot člani za naslednja delovna telesa: 

SOCIALNA OMREŽJA IN PR Alja Šarlah, Tina Oblak 

HABILITACIJE Luka Mihalič 

JAVNA NAROČILA Dimitrij Corrata, Rene Prek 

ZBIRANJE MNENJ, IZDELAVA MNENJ, 

PREDLOGOV IN POROČIL 

Rene Prek, Tanja Radaković, Žiga Štular 

PROJEKTI Ana Škrlin, Tamara Fiksl 

Predsednik ŠS FU je svetnikom in svetovalcem brez glasovalne pravice sporočil, da bo 

tudi sam sodeloval v vsaki izmed skupin in jih koordiniral. 

 

AD 8. Predlog Varuha študentov za naročilo promocijskega materiala; 

Predsednik ŠS FU svetnike seznani s tem, da je ŠS FU prejel predlog Varuha študentov 

Fakultete za upravo za naročilo dveh roll-up stojal s tiskom za namen uporabe ob 

raznih dogodkih, kot je denimo pogostitev pred P1. Poleg predloga za naročilo stojal 

je ŠS FU s strani Varuha študentov prejel tudi predlog za naročilo promocijskih 

plakatov. Za obe naročili je bil predlagan preprost dizjan z logotipom Varuha študentov 

FU, pri plakatih pa bi bil prisoten tudi kontakt Varuha. Predsednik ŠS FU svetnike 



seznani tudi s tem, da je Varuh ŠS FU obvestil tudi o tem, da bo v primeru, da bo 

izvedba mogoča, na fakulteti izvedel dogodek in bo za ta namen koristil nekaj sredstev, 

s katerimi razpolaga ŠS FU. 

Predsednik ŠS FU člane delovnega telesa za javna naročila prosi, da do naslednje seje 

zberejo ponudbe in izvedejo javno naročilo. 

 

AD 9. Razno; 

Predsednik ŠS FU svetnike seznani s tem, da mora ŠS FU do konca tekočega 

koledarskega leta sprejeti finančni načrt za leto 2022 in bo v ta namen do konca 

meseca potekala še ena redna seja. 

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

19:24 uri. 

 

 

  
Zapisnik zapisal in potrdil: 

Luka Tomažič 

Predsednik 
Študentskega sveta Fakultete za 

upravo 

 



POROČILO O IZVEDBI JAVNEGA POZIVA ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNEGA 
IZPITA IZ UPRAVNEGA POSTOPKA ŠTUDENTOM FAKULTETE ZA UPRAVO ZA 

ŠTUDIJSKO LETO 2020/21 

Študentski svet Fakultete za upravo je v študijskem letu 2020/21 razpisal zadevni javni poziv, 

katerega namen je bil podpreti študente pri opravljanju strokovnega izpita iz upravnega 

postopka, ki predstavlja temeljni pogoj za zaposlitev v javni upravi.  Namen je  bil študente 

spodbuditi, da se na izpit prijavijo in ga poskušajo opraviti ter si s tem izboljšati zaposlitvene 

možnosti. 

Cilj javnega poziva je bil spodbuditi najmanj 30 študentov, ki so opravili usposabljanje za 

pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka, da se na izpit prijavijo ter ga uspešno tudi 

opravijo. Predmet javnega poziva je bilo sofinanciranje stroška opravljanja strokovnega izpita 

na Upravni akademiji v višini 70 EUR od celotnega zneska izpita, ki na dan 8. 12. 2021 znaša 

117 EUR brez DDV. 

Celoten postopek je bil voden s strani predsednika iz prejšnjega mandata in pooblaščeno 

osebo za vodenje in odločanje v teh postopkih, upoštevaje sklep ŠS FU s 5. redne seje dne 20. 

10. 2020.  ŠS FU je v skladu s finančnim načrtom za leto 2021 predvidel 2100 EUR sredstev v 

okviru postavke SM1900000- ŠTUDENTSKI SVET – SPLOŠNO za izvedbo zadevnega javnega 

poziva, glede česar je predvideno sofinanciranje tridesetim (30) študentom. Upravičenci 

sofinanciranja so bili študentje, ki so oddali vlogo na predmetni javni poziv ter so izpolnjevali 

vsa določila predmetnega javnega poziva (aktiven status študenta, izpolnjene finančne 

obveznosti do fakultete, opravljeno usposabljanje za strokovni izpit iz ZUP ter enkratna 

možnost sofinanciranja) glede česar je bilo kandidatom, ki so izpolnjevali vse pogoje poziva 

bil izdan sklep o izbiri. 

Študentski svet FU je v celotnem obdobju izvajanja javnega poziva (v celotnem študijskem letu 

2020/21) prejel dvaindvajset (22) prijav na javni poziv za sofinanciranje strokovnega izpita iz 

upravnega postopka. Dve (2) prijaviteljici nista izpolnjevali pogoja aktivnega statusa študenta, 

zato je Študentski svet FU njuno prijavo zavrnil, tako da je izdal sklep o neizbiri. Ena (1) 

študentka je svojo prijavo na javni poziv umaknila zaradi pomankanja časa za pripravo. 

Ostalim devetnajstim (19) prijaviteljem je bil izdan sklep o izbiri. Izmed teh kandidatov je 

osemnajst (18) kandidatov, do vključno dne 8. 12. 2021 izpit že opravljalo, ena (1) izmed 

prijaviteljic, ki je prejela sklep o izbiri pa bo izpit opravljala dne 14. 1. 2022. 

Izmed osemnajstih (18) kandidatov, ki so prejeli sklep o izbiri ter izpit opravljali z delnim 

sofinanciranjem s strani zadevnega projekta je petnajst (15) kandidatov izpit uspešno 

opravilo, trije (3) kandidati pa so bili pri izpitu neuspešni. Uspešnost kandidatov na izpitu je 

tako bila 83.3%. 



Z vidika zasledovanja namena in ciljev javnega poziva je tako moč ugotoviti, da je sredstev za 

izvedbo sofinanciranja javnega poziva bilo dovolj, kjer so bila sredstva namenjena 

sofinanciranju predvidena še za sofinanciranje enajstim (11) kandidatom. Pri tem je moč 

izpostaviti, da bi bilo pomembno pri študentih okrepiti pomembnost opravljanja strokovnih 

izpitov z vidika večje zaposljivosti ter izvedbo dodatnih promocijskih aktivnosti za spodbujanje 

študentov k opravljanju in pripravi na izpit. Poudarjamo tudi, da je z vidika namena javnega 

poziva bil le ta namen kot tudi cilj izpolnjen, kajti Študentski svet FU je z zadevnim projektom 

omogočil preizkus njihovega znanja kar devetnajstim (19) študentom, kot tudi uspešno 

pripeljal petnajstim (15) študentov do opravljenega izpita iz upravnega postopka. 

Študentski svet FU je tako za izvedbo tega projekta v študijskem letu namenil 1330 EUR, 

preostanek neporabljenih sredstev pa se v skladu s finančnim načrtom in finančnim 

poslovanjem ŠS FU vrne ŠS FU za ponovno opredelitev in uporabo v naslednjem obdobju. 

Zapisal: Grega Rudolf, pooblaščena oseba za vodenje postopkov javnega poziva 
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