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ZAPISNIK 4. REDNE SEJE
Študentskega sveta Fakultete za upravo
(ki je potekala v ponedeljek, 14. 3. 2022 preko videokonferenčnega sistema Zoom)
ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA UPRAVO
Prisotni člani ŠS FU: Luka Tomažič, Ana Škrlin (ad5-6), Dimitrij Corrata, Tanja
Radaković, Alja Šarlah, Rene Prek, Žiga Štular, Luka Mihalič
Prisotni svetovalci ŠS FU brez glasovalne pravice: Grega Rudolf, Anja Gabrovec
Odsotni: Tamara Fiksl, Domen Gril, Tina Oblak

Prisotni so bili sklepčni.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda;
2. Obravnava predloga CRPO glede omejitev dostopa v Studis z
uporabniškim imenom in priimkom;
3. Obravnava predloga Akcijskega načrta in Strategije razvoja Fakultete
za upravo 2022 – 2029;
4. Obravnava predloga glede priprave predavalnic s strani študentov;
5. Obravnava predloga za Svečano listino za mlade visokošolske učiteljice
in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce;
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 4. redne seje ŠS FU.«

ZA: 7

PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.
AD 2. Obravnava predloga CRPO glede omejitev dostopa v Studis z
uporabniškim imenom in priimkom;
Senat FU je na poziv CRPO v obravnavo ŠS FU poslal predlog, da bi na fakulteti sprejeli
pravilo, da se študentu dovoli samo 100 prijav v sistem STUDIS z uprabniškim imenom
in geslom, potem pa mora v tem času študent pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo
SIGENca in se z njim vsaj enkrat registrirati in prijaviti v STUDIS. Študentje bi navodila
o načinu uporabe prejeli pri izvedbi Uvoda v študijsko tehnologijo v začetku 1. letnika,
hkrati pa tudi pri drugih predmetih spoznajo tematiko digitalnih potrdil in njihove
uporabe. Študent, ki bi vsaj enkrat uporabil prijavo z digitalnim potrdilom v STUDIS,
bi lahko od tistega trenutka dalje kadarkoli prosto izbiral, ali se bo prijavljal z digitalnim
potrdilom ali uporabniškim imenom in geslom. Namen tega pravila je, da se prepreči
situacijo, ko pri podpisu tripartitne pogodbe s strani fakultete, delodajalca in študenta,
študenti ne morejo elektronsko podpisovati pogodb.
Člani ŠS FU tekom kratke razprave izrazijo podporo predlogu.
Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 2: »Študentski svet Fakultete za upravo soglaša s predlogom CRPO
glede omejitev dostopa v Studis z uporabniškim imenom in priimkom.
Predsednik ŠS FU pripravi pisno mnenje, ki ga pošlje predlagatelju.«

ZA: 7

PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

AD 3. Obravnava predloga Akcijskega načrta in Strategije razvoja Fakultete
za upravo 2022 – 2029;
ŠS FU je s strani delovne skupine pod vodstvom dekana, ki pripravlja predlog nove
Strategije fakultete in Akcijskega načrta, v obravnavo prejel predlog Strategije in
Akcijskega načrta FU.
Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 3: »Študentski svet Fakultete za upravo soglaša s predlogom
Strategije razvoja Fakultete za upravo 2022 - 2029 in Akcijskega načrta,
vezanega na Strategijo. Predsednik ŠS FU pripravi pisno mnenje, ki ga
pošlje predlagatelju.«

ZA: 7

PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

AD 4. Obravnava predloga glede priprave predavalnic s strani študentov;
Predsednik in podpresednica ŠS FU sta iz strani dekana FU prejela ustno prošnjo, da
se na seji ŠS FU obravnava predlog, da bi študenti po prehodnem dogovoru imeli
možnost, da pripravijo predavalnico pred začetkom predavanj ali vaj. Namen tega
predloga je, da se skrajša čas, ki ga pedagogi namenijo pripravi predavalnice na
začetku predavanj, posledično pa naj bi korist od tega imeli tudi študenti.
Člani ŠS FU tekom razprave pridejo do zaključka, da Študentski svet Fakultete za
upravo ne soglaša s predlogom in meni, da je za opravljanje nalog v zvezi s pripravo
predavalnic oz. pomoči pri uporabi opreme v predavalnicah pristojna in odgovorna
Služba za informatiko FU. Prav tako menijo, da bi lahko izvedba predloga v praksi
privedla do situacij, ki bi bile neljube ali celo škodljive za študente (npr. odgovornost
za škodo).
Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4: »Študentski svet Fakultete za upravo ne soglaša s predlogom
glede priprave predvalnic s strani študentov. Predsednik ŠS FU pripravi
pisno mnenje, ki ga posreduje vodstvu fakultete«.

ZA: 7

PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

AD 5. Obravnava predloga za Svečano listino za mlade visokošolske
učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce;
ŠS FU je s strani študentov prejel dopis o posredovanju predloga Senatu FU za
kandidata za Svečano listino za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske

sodelavke in sodelavce. Članom ŠS FU je bila posredovana in predstavljena tudi
obrazložitev predloga.

AD 6. Razno;
Ker med svetniki do nadaljnje razprave ni prišlo, je predsednik ŠS FU sejo zaključil ob
20:46 uri.
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