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ZAPISNIK 5. REDNE SEJE 

Študentskega sveta Fakultete za upravo 

(ki je potekala v torek, 21. 6. 2022 preko videokonferenčnega sistema Zoom) 

 

ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA UPRAVO 

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

Štular, Luka Mihalič, Tamara Fiksl, Rene Prek 

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

Domen Gril 

Odsotni: Dimitrij Corrata, Tina Oblak 

Prisotni so bili sklepčni.  

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda; 

2. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o pravicah in 

obveznostih študentov; 

3. Pobude in vprašanja. 

  

 



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 5. redne seje ŠS FU.« 

ZA: 8 PROTI: / VZDRŽAN: / 

Sklep je sprejet. 

 

AD 2. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o pravicah in 

obveznostih študentov 

Po sklepu Senata FU je predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o pravicah in 

obveznostih študentov podan v javno razpravo in v obravnavo ŠS FU.  

Predsednik ŠS FU predstavi prejete komentarje. Člani ŠS FU, svetovalci in povabljeni 

predstavniki tekom kratke razprave izrazijo stališča o predlogu pravilnika. Svetniki 

skupaj predebatirajo posamezne spremembe.  

Ena od sprememb, ki jih predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o pravicah in 

obveznostih študentov podaja, je v 12. členu pravilnika. V trenutnem predlogu 

pravilnika so namreč študentom precej bolj omejene pravice pri podaljšanju statusa 

študenta, saj nekateri razlogi niso več eksplicitno upravičeni (npr. aktivno sodelovanje 

na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v 

organih univerze). Na seji se je izpostavil problem z vključevanjem študentov v organe 

fakultete, ki lahko sledi tovrstni spremembi in je povezana z motivacijo študentov. V 

okviru razprave je izpostavljeno dejstvo, da ima vsaka fakulteta pravico določiti svoje 

upravičene razloge – poleg tistih, navedenih v Statutu UL. V razpravi svetniki opozorijo 

na vsakoletne težave z iskanjem študentov kandidatov za članstvo v ŠS, komisijah, 

odborih in drugih organih fakultete, študentov tutorjev ter predstavnikov študijskih 

programov. Podana je tudi pripomba, da izvzetost obštudijskih aktivnosti med 

upravičenimi razlogi za podaljšanje statusa pomeni, da se fakulteta odreka 

perspektivnim študentom, ki se poleg študija posvečajo še drugim dejavnostim.  

Predsednik ŠS FU predlaga oblikovanje mnenja upoštevajoč podane pripombe. Mnenje 

in predlog sklepa za potrditev mnenja bo obravnavano na naslednji dopisni seji. 

 

  



AD 3. Pobude in vprašanja 

Predsednik ŠS FU svetnike seznani s spreminjanjem Pravilnika o diplomskih in 

magistrskih delih, ki bo tudi kmalu v obravnavi. 

Predsednik ŠS FU svetnike seznani s posredovanjem predloga za izdajo naročilice za 

kratke majice z logotipom, namenjene košarkarskima ekipama FU. 

Predsednik ŠS FU svetnike seznani z uspešno prijavo na razpis za sofinanciranje 

projektov ŠS UL, s katero bo ŠS FU dobil povrnjen del finančnih sredstev za izvedbo 

seminarja na temo varovanja osebnih podatkov, ki je potekal 8. junija. 

K besedi so bili vabljeni tudi svetniki in svetovalci. Grega Rudolf je izpostavil vprašanje 

o sofinanciranju ZUP-a; ki je v finančnem načrtu ŠS FU, za kar bo v septembru tudi 

objavljen razpis. Domen Gril je ŠS seznanil s pozivom UL za pridobitev certifikata LGBT 

prijazno, ki je bil posredovan tudi vodstvu fakultete. 

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

21:17 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisnik zapisal: Zapisnik potrjuje: 

Tamara Fiksl Luka Tomažič 

Tajnik 
Študentskega sveta Fakultete za upravo 

Predsednik 
Študentskega sveta Fakultete za upravo 
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