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ZAPISNIK 3. REDNE SEJE 

Študentskega sveta Fakultete za upravo 

(ki je potekala v četrtek, 17. 2. 2022 preko videokonferenčnega sistema Zoom) 

ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA UPRAVO 

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

Alja Šarlah, Rene Prek, Tamara Fiksl, Žiga Štular 

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

Tina Oblak (ad1) 

Ostali prisotni: Dunja Derenda (ad2) 

Odsotni: Luka Mihalič, Domen Gril 

Prisotni so bili sklepčni.  

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda; 

2. Volitve in potrditev predstavnikov študentov v Svetu FU; 

3. 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 3. redne seje ŠS FU.« 

ZA: 8 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. 

 



AD 2. Volitve in potrditev predstavnikov študentov v Svetu FU; 

Predsednik ŠS FU je prisotnim na kratko obrazložil naloge in sestavo Sveta FU. 

Svetovalka brez glasovalne pravice Tina Oblak je ob 18:50 uri zapustila sejo. 

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

obrazložijo svojo kandidaturo, predal besedo. Kandidati so po tem, ko so obrazložili 

svoje kandidature, zapustili sejo. Predsednik ŠS FU je predlagal, da se ne glasuje za 

posamezne kandidate, temveč Študentski svet predstavnike študentov v Svetu FU 

izvoli in potrdi v paketu, saj je bilo število oddanih kandidatur enako številu prostih 

mest za predstavnike v Svetu FU.  

Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 2:  »Študentski svet predstavnike študentov v Svetu FU izvoli in 

potrdi v paketu.« 

ZA: 8 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. 

Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 3: 
»Izvoljeni so bili naslednji predstavniki študentov v Svetu Fakultete za upravo: 

− Dunja Derenda; 
− Alja Šarlah; 
− Dimitrij Corrata. 

 

ZA: 8 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. 

AD 3. Razno; 

Svetnica Tamara Fiksl, ki opravlja tudi vlogo področne urednice pri študentski reviji 

Fakultete za upravo, je na prošnjo predsednika ŠS FU na kratko predstavila aktivnosti, 

ki potekajo v zvezi z objavo prve številke revije. 

Predsednik in podpresednica ŠS FU sta ostalim prisotnim na seji predstavila okvirno 

časovno umestitev in idejo o temi strokovnega izobraževalnega dogodka, ki ga ŠS FU 

tradicionalno organizira vsako študijsko leto. Svetniki so idejo podprli. 



Predsednik ŠS FU je svetnike opomnil, da se 18. 2. 2022 izteče rok za oddajo predlogov 

za Priznanje študentom UL za posebne dosežke, ki jih lahko poda tudi ŠS FU. Med 

svetniki in svetovalci brez glasovalne pravice je potekala razprava o morebitnih 

kandidatih. Predsednik ŠS FU je predlagal, da sam do roka preveri dosežke kandidatov, 

o katerih se je razpravljalo in njihovo izpolnjevanje pogojev, nato pa skliče dopisno 

sejo, na kateri se glasuje za najprimernejšega kandidata. 

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

21:27 uri. 

 

Zapisnik zapisal in potrdil: 

Luka Tomažič 

Predsednik 
Študentskega sveta Fakultete za upravo 
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