
 
Datum: 18. 1. 2023 

Začetek seje: 18:10 

Konec seje: 19:00 

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE 

Študentskega sveta Fakultete za upravo 

(ki je potekala v sredo, 18. 1. 2023 na Fakulteti za upravo) 

ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA UPRAVO 

Prisotni člani ŠS FU: Tamara Fiksl, Luka Mihalič (AD 1 – 5), Alja Šarlah, Žiga Štular, 

Rene Prek, Nina Kelhar, Dunja Derenda, Valinea Sušec 

Prisotni svetovalci ŠS FU brez glasovalne pravice: Anja Gabrovec 

Odsotni: Mihaela Murdjoska, Luka Tomažič, Luka Mihalič (AD 6) 

Prisotni so bili sklepčni.  

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda; 

2. Objava razpisa za Varuha študentov; 

3. Finančni načrt ŠS FU za leto 2023  

4. Poziv k predložitvi predlogov kandidatov za podelitev nagrade oz. 

priznanja študentom za poseben prispevek fakulteti; 

5. Poziv k predložitvi predlogov kandidatov za podelitev svečane listine za 

študente prve in druge stopnje UL za najboljše študijske dosežke in/ali 

priznanja UL za posebne dosežke; 

6. 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 2. redne seje ŠS FU.« 

ZA: 8 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 2. Ponovna objava razpisa za Varuha Študentov  

Predsednica ŠS FU je prisotne obvestila, da se je 3. 1. 2023 iztekel rok za oddajo 

kandidatur za Varuha študentov. Ker na razpisu nismo prejeli nobene kandidature, je 

bil pripravljen predlog novega razpisa za Varuha študentov.  

Predsednica ŠS FU je dala na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 8:  »Študentski svet Fakultete za upravo, skladno s Pravilnikom o 

Varuhu študentov, ponovno objavlja Razpis za Varuha študentov za 

študijsko leto 2022/23. Razpis se objavi dne 19. 1. 2023, na oglasni deski 

ŠS FU in na spletni strani Fakultete za upravo. Rok za oddajo kandidatur 

je 20. 2. 2023.« 

ZA: 8 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 3. Finančni načrt ŠS FU za leto 2023 

Predsednica svetnike seznani, da mora skladno s 24. členom Poslovnika ŠS FU 

najkasneje do januarja pripraviti predlog finančnega načrta za tekoče študijsko leto, ki 

se predlaga svetnikom v potrditev, potrjen finančni načrt pa se objavi na spletni strani 

fakultete. 

Predsednica seznani svetnike, da Finančno računovodska služba FU še ni uspela 

posredovati finančnega stanja oz. salda in transakcij Študentskega sveta zato se 

predloga finančnega načrta še ne more predlagati.  



Predsednica svetnike povabi k razpravi o prihajajočih projektih in k razmisleku o 

finančnem načrtu do naslednje seje.  

 

AD 4. Poziv k predložitvi predlogov kandidatov za podelitev nagrade oz. 

priznanja študentom za poseben prispevek fakulteti 

Predsednica ŠS FU svetnike seznani s tem, da Odbor za nagrade študentov FU na 

podlagi Pravilnika o priznanjih in nagradah najuspešnejšim študentom FU UL poziva k 

predložitvi predlogov kandidatov za podelitev nagrade oz. priznanja za poseben 

prispevek fakulteti. 

Predlog kandidata za priznanje lahko poda poleg mentorjev ali skrbnikov posamezne 

dejavnosti ali študijskega programa tudi CRPO ali ŠS FU in sicer v soglasju s študentom. 

Predlog je potrebno oddati do 5. 2. 2023 na ustrezen elektronski naslov. 

Predsednica svetnike povabi k razmisleku in razpravi o morebitnih kandidatih. 

 

AD 5. Poziv k predložitvi predlogov kandidatov za podelitev svečane listine 

za študente prve in druge stopnje UL za najboljše študijske dosežke in/ali 

priznanja UL za posebne dosežke 

Predsednica ŠS FU svetnike seznani s tem, da Odbor za nagrade študentom FU na 

podlagi Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani poziva k predložitvi predlogov 

kandidatov za podelitev priznanja UL za posebne dosežke študentov, ki se podeljujejo 

za enkratne izjemne dosežke oz. okrogle obletnice ponavljajočih se dogodkov, ki jih 

sooblikujejo študentje. Predlog kandidata za priznanje lahko poda poleg pedagogov 

FU tudi ŠS FU. Predlog je potrebno oddati do 28. 2. 2023 na ustrezen elektronski 

naslov. 

Predsednik svetnikom predstavi nekaj primerov dobitnikov nagrad iz preteklih let, nato 

pa prosi, da do naslednje seje razmislijo o morebitnih kandidatih in svoje predloge 

posredujejo preko elektronske pošte. 

 

AD 6. Razno 

Predsednica svetnike seznani s predlaganim programom 13. Študentske konference in 

svetnike povabi k pomoči pri organizaciji. 

Predsednica svetnike seznani s povabilom za sodelovanje na dogodku Uprava gre v 

pravo smer. Dogodek je predlagan na sredo, 22. 3. 2023, svetniki menijo da je datum 

ustrezen. Svetniki se strinjajo, da so pripravljeni sodelovati pri organizaciji dogodka. 



Po razpravi, skupaj izberejo aktualno problematiko, ki jo predsednica posreduje doc. 

dr. Sabini Bogilović, organizatorki dogodka Uprava gre v pravo smer. 

Predsednica ponovno odpre temo delovnih skupin znotraj ŠS FU in svetnike ponovno 

povabi k sodelovanju v delovnih skupinah. 

DRUŽBENA OMREŽJA IN PR 

(Facebook, Instagram in LinkedIn profili 

ŠS FU) 

Alja Šarlah, Mihaela Murdjoska 

HABILITACIJE IN PISANJE MNENJ Nina Kelhar, Valinea Sušec 

JAVNA NAROČILA Rene Prek, Alja Šarlah 

PROJEKTI 

(iskanje študentov za projekte, izdelava 

izobraževanj, izvedba dogodkov ipd.) 

Rene Prek, Žiga Štular,  

Mihaela Murdjoska, Dunja Derenda 

Svetnica Dunja Derenda je izpostavila problematiko zaradi velikega deleža odsotnosti 

nekaterih predavateljev s čimer se je soočala njena skupina na fakulteti. Problematika 

je že bila sporočena skrbnici programa in prodekanji za študijske zadeve. Študente se 

naproša, da tovrstne in podobne dogodke dosledno sporočajo skrbnikom programov 

in jih izrazijo v anonimnih študentskih anketah, ki se izpolnjujejo v STUDIS-u ob 

zaključku predmeta. 

Ker med svetniki do nadaljnje razprave ni prišlo, je predsednica ŠS FU sejo zaključila 

ob 19:00 uri. 

  
 Zapisnik zapisala in potrjuje: 

      Tamara Fiksl 

 Predsednica 
Študentskega sveta Fakultete za upravo 
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