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ZAPISNIK 2. REDNE SEJE
Študentskega sveta Fakultete za upravo
(ki je potekala v četrtek, 20. 1. 2022 preko videokonferenčnega sistema Zoom)
ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA UPRAVO
Prisotni člani ŠS FU: Luka Tomažič, Ana Škrlin, Dimitrij Corrata, Tanja Radaković,
Luka Mihalič, Alja Šarlah, Rene Prek, Tamara Fiksl, Žiga Štular
Prisotni svetovalci ŠS FU brez glasovalne pravice: Grega Rudolf, Anja Gabrovec,
Tina Oblak
Odsotni: Domen Gril

Prisotni so bili sklepčni.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda;
2. Finančni načrt ŠS FU za leto 2022;
3. Mnenje Študentskega sveta glede izvolitve v naziv: asist. Petra
Podobnikar;
4. Poziv k predložitvi predlogov kandidatov za podelitev svečane listine za
študente prve in druge stopnje UL za najboljše študijske dosežke in/ali
priznanj študentom UL za posebne dosežke;
5. 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: 9

PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

AD 2. Finančni načrt ŠS FU za leto 2022;
Predsednik svetnike seznani, da mora skladno s 24. členom Poslovnika ŠS FU
najkasneje do januarja pripraviti predlog finančnega načrta za tekoče študijsko leto, ki
ga predlaga ŠS v potrditev, potrjen finančni načrt pa se objavi na spletni strani
fakultete.
Predsednik seznani svetnike s finančnim stanjem oz. saldom in transakcijami
Študentskega sveta, ki jih je na prošnjo predsednika posredovala Finančno
računovodska služba FU ter svetnikom predstavi predlog finančnega načrta. Med
svetniki in svetovalci brez glasovalne pravice pride na seji do razprave o morebitnih
stroških in projektih s strani Študentskega sveta za leto 2022. Pri oblikovanju
finančnega načrta se upošteva transakcije preteklih let, ustaljeno prakso, načrtovane
dogodke in stroške ter se uskladi finančni načrt po soglasju svetnikov. Postavka
»razno« zajema morebitne stroške za projekte, ki so naknadno sprejeti ali stroške, ki
niso bili predhodno predvideni. Stroški se lahko še spremenijo.
Finančni načrt za leto 2022 je priloga temu zapisniku.
Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 2: »Študentski svet Fakultete za upravo, se seznanja in sprejema
finančni načrt Študentskega sveta Fakultete za upravo za leto 2022.«

ZA: 9

PROTI: /

Sklep je sprejet.

VZDRŽAN: /

AD 3. Mnenje Študentskega sveta glede izvolitve v naziv: asist. Petra
Podobnikar;
Študentski svet Fakultete za upravo je na prošnjo Fakultete za družbene vede prejel
poziv dekana FU iz katerega izhaja, da naj Študentski svet FU čimprej pripravi mnenje
o pedagoškem delu asist. Petre Podobnikar, ki je v postopku tretje izvolitve v naziv
asistentka za področje politologije in mora biti v naziv izvoljena pred začetkom drugega
semestra tega študijskega leta.
Svetniki se po kratki razpravi strinjajo, da se kandidatki poda pozitivno mnenje.
Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 3: »Študentski svet Fakultete za upravo podaja pozitivno mnenje za
tretjo izvolitev asist. Petre Podobnikar v naziv asistentka za področje
politologije.«

ZA: 9

PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

AD 4. Poziv k predložitvi predlogov kandidatov za podelitev svečane listine
za študente prve in druge stopnje UL za najboljše študijske dosežke in/ali
priznanj študentom UL za posebne dosežke;
Predsednik ŠS FU svetnike seznani s tem, da Odbor za nagrade študentom FU na
podlagi Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani zbira predloge tudi 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, oddati pa
ga je treba do roka za prijavo, in sicer 18. 2. 2022 na ustrezen elektronski naslov.
Predsednik svetnikom predstavi nekaj primerov dobitnikov nagrad iz preteklih let, nato
pa prosi, da do roka za prijavo razmislijo o morebitnih kandidatih in svoje predloge
posredujejo preko elektronske pošte.

AD 5. Razno;
Predsednik svetnike seznani s tem, da je 14. januarja potekel ponovno odprti razpis
za predstavnika za znanstveno raziskovalno dejavnost in predstavnika doktorskega
študijskega programa. Prijav ni bilo. Svetniki so seznanjeni s problematiko.

Predsednik svetnike seznani s predlogom, ki ga je podal dekan FU na neformalnem
srečanju. Dekan je ŠS prosil, da na seji ŠS obravnavamo predlog za izdelavo
dokumenta o smernicah na podlagi vsebine in kompetenc študijskih programov, ki bi
ga oblikovali svetniki ŠS. Dokument bi bil namenjen pridobivanju mnenja študentov o
programu in olajšanju komunikacije med skrbnikom programa in študenti. Vezni člen
med študenti in skrbnikom programa bi bil predstavnik študijskega programa. Med
svetniki se odpre razprava o predlogu in oblikuje mnenje, da bi morale smernice na
podlagi vsebine in kompetenc študijskih programov pripraviti strokovne službe na
fakulteti (CRPO, komisija za kakovost), saj svetniki ŠS za te naloge nismo pristojni, niti
ne kompetentni.
Predsednik svetnike seznani s tem, da je svetovalka brez glasovalne pravice Tina Oblak
prejela povabilo za sodelovanje na dogodku Uprava gre v pravo smer, namenjeno
Študentski organizaciji in Študentskemu svetu. Svetniki se strinjajo, da so pripravljeni
sodelovati pri organizaciji dogodka.
Ker med svetniki do nadaljnje razprave ni prišlo, je predsednik ŠS FU sejo zaključil ob
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