
 

Datum: 18. 11. 2021 

Začetek seje: 15.30 

Konec seje: 16:02 

 

ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE 

Študentskega sveta Fakultete za upravo 

(ki je potekala v četrtek, 18. 11. 2021 v predavalnici P8 na Fakulteti za upravo) 

 

Prisotni: Grega Rudolf, Luka Tomažič, Tanja Radaković, Alja Šarlah, Dimitrij Corrata, 

Luka Mihalič, Ana Škrlin, Tamara Fiksl, Žiga Štular, Rene Prek, predsednica volilnega 

odbora - Tina Kovačič. 

Odsotni: Anja Gabrovec, Kristjan Mihelič, Medina Ćehić 

Priloga: 

- poročilo Volilnega odbora o poteku in izidu volitev za predstavnike v Študentski 

svet Fakultete za upravo 2021/2022, z dne 9. 11. 2021. 

 

Prisotni so bili sklepčni.  

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Predstavitev rezultatov volitev v Študentski svet Fakultete za upravo ter konstituiranje 

Študentskega sveta Fakultete za upravo v študijskem letu 2021/2022. 

3. Izvolitev predsednika in podpredsednika Študentskega sveta Fakultete za upravo. 

4. Razno. 

  



AD 1. Potrditev dnevnega reda 

 

Na začetku seje pozdravi vse udeležence dekan Fakultete za upravo ter jim zaželi uspešno delo 

in sodelovanje. Besedo preda predsedniku ŠS FU Gregu Rudolfu. 

 

Predsednik najprej ugotovi, da je ŠS FU sklepčen, nato na kratko predstavi namen konstitutivne 

seje ter dnevni red seje. 

 

Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednje tri sklepe: 

SKLEP 1:  »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje predlagan dnevni red 

konstitutivne seje ŠS FU.« 

ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 

 

SKLEP 2:  »Študentski svet Fakultete za upravo vsa glasovanja in izvolitve na tokratni seji 

izvede javno, z dvigom rok.« 

ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 

 

SKLEP 3:  »Študentski svet Fakultete za upravo soglaša, da se z enim glasovanjem potrdi 

mandate vsem svetnikom .« 

ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 

 

Ad 2. Predstavitev rezultatov volitev v Študentski svet Fakultete za upravo 

 

Predsednik ŠS FU Grega Rudolf je predal besedo predsednici volilne komisije v Študentski svet 

Fakultete za upravo Tini Kovačič. 

 

Predsednica Volilnega odbora za volitve v Študentski svet Fakultete za upravo, Tina Kovačič, je 

predstavila potek volitev ter predstavila rezultate volitev, ki jih je ugotovil Volilni odbor ŠS FU. 



Predsednik ŠS FU pojasni, da je volilna udeležba na tokratnih volitvah bila precej boljša kot 

zadnja leta (cca 100% večja udeležba kot leto poprej), kar ocenjuje kot dober pokazatelj večje 

želje študentov po izbiri svojih predstavnikov.  

 

Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 4:  »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje mandate članom Študentskega 

sveta Fakultete za upravo za študijsko leto 2021/22 skladno s poročilom o poteku in 

izidu volitev v Študentski svet Fakultete za upravo, ki ga je podal VO ŠS FU, kot sledi iz 

priloge.« 

ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 

 

ŠS FU v študijskem letu 2021/22 je konstituiran. 

 

AD 3. Izvolitev predsednika in podpredsednika Študentskega sveta Fakultete za upravo. 

 

Predsednik ŠS FU iz prejšnjega mandata (Grega Rudolf) na začetku te točke novo izvoljene 

svetnike prosi z vložitev ustne kandidature glede funkcij predsednika in podpredsednika 

Študentskega sveta Fakultete za upravo. 

 

Prejeti sta bili dve kandidaturi:  
 
- Luka Tomažič, kandidat za mesto predsednika Študentskega sveta Fakultete za upravo; 
- Ana Škrlin, kandidatka za mesto podpredsednice Študentskega sveta Fakultete za 

upravo. 
 
 
Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 4:  »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje Luka Tomažiča za predsednika 

Študentskega sveta FU.« 

ZA: 8 PROTI: 0 VZDRŽAN: 1 

Sklep je sprejet. 

 
Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 5:  »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje Ano Škrlin za podpredsednico 

Študentskega sveta FU.« 



ZA:  8 PROTI: 0 VZDRŽAN: 1 

Sklep je sprejet. 

 

Novo izvoljen predsednik in podpredsednica sta se vsem svetnikom zahvalila ter zaželela 

uspešno delo ter sodelovanje. Čestitke za izvolitev ter želje za uspešno delo in sodelovanje v 

tekočem študijskem letu zaželi še bivši predsednik ter preda besedo novemu predsedniku ŠS FU 

Luku Tomažiču. 

 
AD 4. Razno 

 

Predsednik ŠS FU svetnike seznami, da morajo v skladu s poslovnikom, praviloma na 

konstitutivni seji, drugače pa čim prej, izvoliti tajnika ŠS FU. Predsednik ŠS FU svetnike seznami 

tudi s tem, da poslovnik omogoča predsedniku in podpredsedniku izbiro svojega namestnika, 

prav tako pa lahko na lastno presojo imenujeta svetovalce SŠ FU brez glasovalne pravice. 

Upoštevaje navedeno prosi svetnike za ustno kandidaturo za funkcijo tajnika. 

 

Predsednik ŠS FU pojasni, da si je za namestnika izbral Dimitrija Corrato. Podpredsednica ŠS FU 

pa javi, da si je za namestnico izbrala Tanjo Radakovič. Oba sta s kandidaturo soglašala. 

 

Za mesto zapisnikarja je kandidirala: Tamara Fiksl 
 
Predsednik ŠSFU je dal na glasovanje naslednje sklepe: 

SKLEP 6:  »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje Tamaro Fiksl za tajnika 

Študentskega sveta FU.« 

ZA: 8 PROTI: 0 VZDRŽAN: 1 

Sklep je sprejet. 

 

Predsednik ŠSFU je na podlagi 1. odstavka 25. člena Poslovnika Študentskega sveta Fakultete za 

upravo člane seznanil, da je imenoval Grega Rudolfa in Anjo Gabrovec za svetovalca ŠS FU brez 

glasovalne pravice.  

 

Predsednik ŠS FU je na podlagi 8. in 9. odstavka 25. člena Poslovnika Študentskega sveta 

Fakultete za upravo člane seznanil, da mesto svetovalke ŠS FU brez glasovalne pravice pripada 

tudi predsednici Študentske organizacije Tini Oblak in varuhu študentov Domnu Grilu. 

 



Na podlagi 25. člena Poslovnika Študentskega svet Fakultete z upravo so svetovalci brez 

glasovalne pravice vabljeni na vse seje ŠS FU, tudi na tiste, ki so za javnost zaprte. V kolikor 

prisotnosti svetovalca na delu seje, ki je zaprta za javnost nasprotujejo več kot štirje 

predstavniki, se svetovalca iz tega dela seje izključi. Svetovalec brez glasovalne pravice lahko 

razpravlja na sejah, njegovo delo je častno in zanj ne prejema plačila ali kakršnihkoli 

nadomestil. Svetovalec lahko tudi predlaga točko dnevnega reda. 

  

Predsednik ŠS FU vsem svetnikom predstavi glavna področja dela študentskega sveta in pojasni, 

da bo na naslednji seji izoblikoval nekaj delavnih teles, kjer bo prosil svetnike za pomoč pri delu 

ŠS. Svetnikom na kratko predstavi še poziv Odbora za podeljevanje nagrad študentov za predlog 

kandidata in svetnike prosi, da razmislijo o morebitnih kandidatih, ki bi jih predlagali do 

naslednje seje, ki bo po vsej verjetnosti potekala v naslednjem tednu. 

 

Ker med svetniki ni bilo nadaljnje razprave je predsednik ŠS FU zaključil sejo ob 16.02 uri. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisal: Zapisnik potrjuje: 

Luka Mihalič Luka Tomažič 

Tajnik prejšnjega mandata 
Študentskega sveta Fakultete za upravo 

Predsednik 
Študentskega sveta Fakultete za upravo 
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PORO�ILO VOLILNEGA ODBORA 
O POTEKU IN IZIDU VOLITEV 

Volitve v ̀ tudentski svet Fakultete za upravo (`SFU) 

1. Volilni odbor so sestavljali: 

Tina Kovai, predsednica 
Brina Ular, lanica 
Nejc Lah, lan 

2. Volilni odbor je spremljal in nadzoroval potek volitev, nato pa preatel oddane veljavne 

glasovnice in ugotovil volilni izid. 

3. Volitve so potekale dne 9. 11. 2021 med 9:00 in 14:00.

4. Natisnjenih in o~igosanih je bilo 40 glasovnic. 

5. Na volitvah je glasovalo 39 volivcev. 

6. Do zapletov med volitvami ni prialo. 

7. Izmed vseh oddanih glasovnic je bilo 38 veljavnih, 1 glasovnica je bila neveljavna. 

8. Neveljavna glasovnica je bila 1. Kandidat ni obkro~il nobenega kandidata in na glasovnico 

dopisal, da se ne strinja z nobenim zmed kandidatov. 

9 Volilni odbor bo v arhivu na podlagi 3. odstavka 13. lena Pravilnika o volitvah 
predstavnikov atudentov v atudentski svet in organe Fakultete za upravo hranil oddane 
veljavne in neveljavne glasovnice. Ena prazna in neoddana glasovnica je bila uniena. 

10. `tetju glasov so prisostvovali lani volilnega odbora ter atirje atudenti 

11. Stevilo glasov, ki jih je prejel posamezni kandidat, je razvidno iz spodnje tabele. Kandidati 

so razvraeni padajoe po atevilu prejetih glasov. 

Stevilo glasov 
28 
24 
23 

`t. Kandidat 
Tamara Fiks. 
Rene Prek 
Alja Sarlah 
Luka Mihali 
Dimitrij Corrata 
Tanja Radakovi� 
Ziga Stular 
Ana Skrlin 
Luka Toma~i 

23 

22 

0 

8 19 



10 
11 Rok Uakar Graai 

Zala Peni 

12. Izvoljeni predstavniki v atudentskem svetu Fakultete za upravo na teh volitvah so: 

1. TAMARA FIKSL, UNI - Upravljanje javnega sektorja, 3.letnik. 

2. RENE PREK, VS` - Uprava, 3.letnik. 

3. ALJA SARLAH, VS` - Uprava, 3.letnik. 

4. LUKA MIHALIC, UNI - Upravljanje javnega sektorja, 3.letnik. 
5. DIMITRIJ CORRATA, VSS - Uprava, 3.letnik. 
6. TANJA RADAKOVIC, MAG-Uprava - Upravljanje javnega sektorja, 2.letnik 

7.Z1GA STULAR, UNI - Upravna informatika, 3.letnik. 

8. ANA SKRLIN, MAG -Uprava - Upravijanje javnega sektorja, 1.letnik. 
9. LUKA TOMAZIC, UNI - Upravna informatika, 3.letnik. 

13. Clani volilnega odbora pripomb niso podali. 

14. To poroilo se na podlagi dolob Pravilnika o volitvah predstavnikov atudentov v 

atudentski svet in organe Fakultete za upravo poalje po elektronski poati dekanu, tajniku 

fakultete, volilnemu odboru Studentskega sveta Univerze v Ljubljani, vsem kandidatom 
na teh volitvah ter vsem lanom Studentskega sveta Fakultete za upravo. 

15. Pouk o pravnem sredstvu: Kandidat na volitvah lahko vlo~i prito~bo najkasneje v treh (3) 
delovnih dneh po objavi volilnih rezultatov. Prito~ba se vlo~i elektronsko na elektronski 
naslov Studentskega sveta Univerze v Ljubljani. O utemeljenosti prito~be odloi volilni 
odbor `tudentskega sveta Univerze v Ljubljani, najkasneje v roku petih (5) delovmih dni 

od prejetja prito~be. 

Tina Kovai, 
predsednica volilnega odbora 

Brina Ular, 
lanica volilnega odbora 

V Ljubljani, 9.11. 2021 Nejc Lah, 
lan volilnega odbora 
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