
 
Datum: 15. 8. 2022 

 

ZAPISNIK 5. DOPISNE SEJE 

Študentskega sveta Fakultete za upravo 

(ki je potekala od ponedeljka, 8. 8. 2022 od 13:00 do nedelje, 14. 8. 2022 do 

13:00 preko elektronske pošte) 

 

Prisotni člani ŠS FU: Luka Tomažič, Ana Škrlin, Tanja Radaković, Alja Šarlah, Rene 

Prek, Tamara Fiksl, Žiga Štular, Luka Mihalič 

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

Domen Gril, Tina Oblak 

Odsotni člani ŠS FU: Dimitrij Corrata 

Prisotni so bili sklepčni.  

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o diplomskem 

in magistrskem delu; 

2. Obravnava predloga Navodil za pripravo dispozicij in izdelavo 

seminarskih, diplomskih in magistrskih del Fakultete za upravo. 

  

 



AD 1. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o 

diplomskem in magistrskem delu; 

Predsednik ŠS FU je svetnikom in svetovalcem brez glasovalne pravice za čas trajanja 

5. dopisne seje omogočil spletni dostop do predloga ter podajanje pripomb nanj. 

Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 1: »Predsednik ŠS FU posreduje prejete pripombe svetnikov in 

svetovalcev ŠS FU brez glasovalne pravice na predlog sprememb in 

dopolnitev Pravilnika o diplomskem in magistrskem delu na ustrezen 

naslov.« 

ZA: 8 PROTI: / VZDRŽAN: / 

 Sklep je sprejet. 

 

AD 2. Obravnava predloga Navodil za pripravo dispozicij in izdelavo 

seminarskih, diplomskih in magistrskih del Fakultete za upravo; 

Predsednik ŠS FU je svetnikom in svetovalcem brez glasovalne pravice za čas trajanja 

5. dopisne seje omogočil spletni dostop do predloga ter podajanje pripomb nanj. 

Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 2: »Predsednik ŠS FU posreduje prejete pripombe svetnikov in 

svetovalcev ŠS FU brez glasovalne pravice na predlog Navodil za pripravo 

dispozicij in izdelavo seminarskih, diplomskih in magistrskih del Fakultete 

za upravo na ustrezen naslov.« 

ZA: 8 PROTI: / VZDRŽAN: / 

 Sklep je sprejet. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisal in potrdil: 

Luka Tomažič 

Predsednik 
Študentskega sveta Fakultete za upravo 
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