
Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

Kranj, 14. 1. 2021

ZAPISNIK
Konstitutivne seje Študentskega sveta Fakultete za organizacijske vede,

ki je potekala v ČETRTEK, dne 14. 1. 2021 ob 16. uri

v okolju MsTeans.

Prisotni člani ŠS FOV: Pia Katarina Lauko, Nina Milinković, Matija Jerin, Mia Katarina Mihalinec, Katja
Hrovatič, Dejan Marinčič, Timotej Ribič, Vladimir Todorović, Katja Pintarič, Klavdija Kastelic

Odsotni: Nuša Vehovec

Opravičeno odsotni:

Drugi prisotni: Sara Kremsar

PREDLAGAN DNEVNI RED

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov prejšnjih sej
3. Poročanje z organov in komisij FOV
4. Poročanje o izvrševanju sklepov
5. Določitev okvirnih terminov sej ŠS FOV za študijsko leto 2020/21
6. Predstavitev Sharepoint-a
7. Študentska tribuna
8. Potrditev Vsebinskega in finančnega poročila
9. Projektno delo
10. Podaja mnenja
11. Razno
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Ad. 1

Klavdija Kastelic, prodekanica za študentska vprašanja (v nadaljevanju predsedujoča) pozdravi prisotne

svetnike ter ugotovi sklepčnost.

Predsedujoča predstavi točke dnevnega reda 1. redne seje ŠS FOV. Predsedujoča pove, da so svetniki

študentskega sveta predlagan dnevni red dobili kot gradivo 1. redne seje. Obvesti jih o spremembah

vrstnega reda dnevnega reda. Na dnevni red pa se doda točki Podaja predloga ŠS FOV za člana Komisije za

ocenjevanje kakovosti FOV in Podaja predloga za člana volilnega odbora.

Predlaga se spremenjeni dnevni red pri 4. točki:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov prejšnjih sej
3. Poročanje z organov in komisij FOV
4. Poročanje o izvrševanju sklepov
5. Določitev okvirnih terminov sej ŠS FOV za študijsko leto 2020/21
6. Predstavitev Sharepoint-a
7. Študentska tribuna
8. Podaja predloga ŠS FOV za člana Komisije za ocenjevanje kakovosti FOV
9. Podaja predloga za člana volilnega odbora
10. Projektno delo
11. Potrditev Vsebinskega in finančnega poročila
12. Podaja mnenja
13. Razno

Ker na predlagan dnevni red ni pripomb, predsedujoča da na glasovanje naslednji sklep:

Sklep št. 1:

Študentski svet FOV potrdi predlagan dnevni red 1. redne seje ŠS FOV.

IZID GLASOVANJA

ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2

Predsedujoča pove, da so svetniki zapisnik 3. redne seja ŠS FOV in konstitutivne seje ŠS FOV dobili prek
e-pošte kot gradivo ter odpre diskusijo o morebitnih pripombah in dopolnitvah glede zapisnika.

Ker ni pripomb, predsedujoča da na glasovanje naslednji sklep:

Sklep št. 2:
Študentski svet FOV potrdi zapisnik 3. redne seje ŠS FOV in konstitutivne seje ŠS FOV.

IZID GLASOVANJA
ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0
Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 3

Točka tri je namenjena poročanju iz komisij in organov FOV.

Na 7. redni seji Poslovodnega odbora FOV, ki je potekala dne 26. 11. 2020 se je potrdil se je tudi finančni
plan za mednarodno e.konferenco 2021 Bled. Na naslednji seji Poslovodnega odbora, ki je potekala dne 2.
12. 2020 pa je bil potrjen finančni plan 40. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti
Portorož 2021.

Na 8. redni seji Komisije za študijske zadeve senata FOV, ki je potekala dne 10. 12. 2020 so člani KŠZ podali
pozitivno mnenje k potrditvi sprememb glede pogojev za vpis na magistrski študij. Sklep je bil nato predan
Senatu FOV, ki ga je ravno tako potrdil. Sklep senata FOV pa je bil predan tudi Senatu UM.

Na 3. redni seji Študentskega sveta UM, ki je potekala dne 15. 12. 2020 so se člani seznanili z potekom
tutorstva na različnih članicah. Podali so mnenje k predlogom za prorektorja UM.

Na 13. redni seji Senata Fakultete za organizacijske vede, ki je potekala dne 21. 12. 2020 smo bili seznanjeni
z odstopom vodje red. prof. dr. Marko Ferjan, ki podal odstopno izjavo z mesta vodje študijskega programa
Management v športu. Na tej isti seji se je za vodjo študijskega programa Management v športu imenuje
red. prof. dr. Iztoka Podbregarja. Ostale točke dnevnega reda so bile klasične.

Ker ni razpravljavcev, predsedujoča da na glasovanje naslednji sklep:

Sklep št. 3:

Študentski svet FOV  se seznani s poročanjem iz komisij in organov FOV.

IZID GLASOVANJA

ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4

Pri tretji točki predsedujoča poroča o izvrševanju sklepov, ki so bili sprejeti na 3. redni seji ŠS FOV in
konstitutivni seji ŠS FOV.

Na 3. redni seji ŠS FOV, ki je bila 16. 12. 2020, smo se seznanili z potekom študentskih volitev, ki so potekale
preko platforme SimplyVoting. Volitve so uspešno zaključene. Na podlagi teh volitev se je konstituiral tudi
študentski svet. Na seji smo se ravno tako seznanili z rezultati študentske ankete. Poročilo o rezultatih
študentske ankete je trenutno v nastajanju

Na konstitutivni seji ŠS FOV, ki je bila 28. 12. 2020, se je konstituiral študentski svet. Zapisnik o
konstituiranju je bil posredovan na Univerzo v Mariboru. Pove, da se ni konstituiral študentski svet 1.
letnika, s tem pa v Študentskem svetu Fakultete za organizacijske vede nimamo člana 1. letnika. Študentka,
ki je bila izvoljena predsednica študentskega sveta 1. letnika ne odgovarja na sporočila, klice in e-pošto zato
nastale situacije nismo uspeli rešiti.

Ker ni razpravljavcev, predsedujoča da na glasovanje naslednji sklep:
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Sklep št. 4:

Študentski svet FOV se seznani o izvrševanju sklepov, ki so bili sprejeti na 3. redni in 1. korespondenčni seji
ŠS FOV.

IZID GLASOVANJA

ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5

Točka Določitev okvirnih terminov sej ŠS FOV za študijsko leto 2020/21 dnevnega reda je namenjena
določitvi terminov sej ŠS FOV UM v tekočem letu. Načrtovanje sej je namenjen lažji organizaciji in
spodbuja svetnike k večji prisotnosti na sejah.

Pri tej točki je predsedujoča pove, da je udeležba na sejah ŠS obvezna za člane Študentskega sveta FOV, ter

da če bo kdo potreboval opravičilo zaradi odsotnosti pri predavanjih ali vajah, ga lahko dobi pri

predsedujoči Študentskega sveta FOV.

Predsedujoča pove, da je sama zelo zagreta za dobro in napredno delovanje študentskega sveta in, da vidi,
da smo prava ekipe. Predsedujoča v namen magistrskih in doktorskih študentov zastavi vprašanje ali je
13.15 ura sprejemljiv čas za začetek sej. Doda, da so razmere povezane z omejitvami nalezljive bolezni
COVID-19 nepredvidljive in, da ne vemo kdaj se bomo lahko vrnili v prostore Fakultete za organizacijske
vede. Vsekakor pa delna vrnitev v normalno življenje pomeni tudi možnost izvajanja aktivnosti brez
omejitev. Odpre diskusijo.

Dejan Marinič pve, da so se glede rednih datumov sej dogovorili nekaj let nazaj. Sama ideja je dobra vendar

pa se v praksi ne izkaže za dobro, saj imajo študentje različne obveznosti za katere izvejo kasneje na te

termine zato ta način morda ni ustrezen. Pove, da mu ustreza način, ki smo ga uporabili v letu 2020, t.j.

sprotno dogovarjanje terminov sej.

Predsedujoča predlaga, da se dogovorimo za določen teden v mesecu v katerem bodo seje potekale in se

nato ravnamo po le tem in se v tednu pred tem dogovorimo za natančen termin.

Vsi prisotni to idejo podprejo.

Predlaga se naslednji terminski plan sej:
Redne seje potekajo vsak drugi teden v mesecu.

Ker ni razpravljavcev, predsedujoča da na glasovanje naslednji sklep:

Sklep št. 5:
Študentski svet FOV se seznani s predlaganim terminskim planom sej ŠS FOV UM za leto 2021.

IZID GLASOVANJA
ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0
Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6

Šesta točka dnevnega reda z naslovom Predstavitev SharePointa je namenjena kratki predstavitvi in
povzetku SharePointa Študentskega sveta FOV UM. Predsedujoča pove, da je vsem svetnikom ŠS FOV
posredovala povezavo s katero lahko dostopajo do strani za odlaganje gradiva za seje. Vsem prisotnim
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svetnikom pa z pomočjo deljenja zaslona prikaže kako še lahko dostopajo do vsebin. Doda, da je
pomembno, da se na sejo pripravijo in da bodo z vsakim vabilom prejeli tudi povezavo do SharePointa. V
primeru, da so glede poteka in vsebine kakšna vprašanja ali nejasnosti se vedno lahko obrnejo na
predsedujočo za pomoč in razlago.

Pri tej točki dnevnega reda ni sklepa.

Ad. 7

Točka 7 z dnevnega reda je iz objavljenega zapisnika zaradi varovanja osebnih podatkov

umaknjena.

Ad. 8

Predsedujoča pojasni namen desete točke dnevnega reda. Predstavi komisijo, za katero mora ŠS FOV
predlagati člane.

Člane je spodbudila k sodelovanju v komisijah. Predsedujoča opozori, da je tako kot v študentskem svetu,
sodelovanje v komisiji obvezno in pomembno delo. Za sodelovanje se javi Mia Katarino Mihalinec.

Ker ni več razpravljavcev, da predsedujoči na glasovanje sklepe:

Sklep št. 7:
Študentski svet Fakultete za organizacijske vede predlaga Mio Katarino Mihalinec za članico Komisije za
ocenjevanje kakovosti Senata FOV iz vrst študentov za mandatno dobo.

IZID GLASOVANJA
ZA: PROTI: 0 VZDRŽANI: 0
Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 9

V skladu s VI. in VII. točko Sklepa o razpisu volitev za člane Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst
delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov Univerze v Mariboru je
potrebnoza članico predlagati 1 kandidata za člana volilnega odbora članice iz vrst študentov – predlog
poda Študentski svet članice. Pove, da je tudi že objavljen razpis za kandidiranje študentov tudi na spletni
strani FOV.

Sklep št. 8:
Študentski svet Fakultete za organizacijske vede predlaga Klavdijo Kastelic za članico volilnega odbora
Fakultete za organizacijske vede iz vrst študentov za volitve članov Upravnega odbora Univerze v Mariboru
iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov Univerze.

IZID GLASOVANJA
ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0
Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 10

Točka 10 z dnevnega reda je iz objavljenega zapisnika zaradi varovanja osebnih podatkov
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umaknjena.

Ad. 11

Točka 11 z dnevnega reda je iz objavljenega zapisnika zaradi varovanja osebnih podatkov

umaknjena.

Ad. 12

Točka 12 z dnevnega reda je iz objavljenega zapisnika zaradi varovanja osebnih podatkov

umaknjena.

Ad. 12

Predsedujoči odpre zadnjo točko dnevnega reda z naslovom »Razno«.

Predsedujoča pove, da lahko svetniki pričakujejo vabilo na 1. izredno sejo SŠ FOV v koncu meseca.

Seja se zaključi ob 17.15 uri.

Sejo vodil in zapisal:
Klavdija Kastelic

Prodekanica za študentska vprašanja FOV
________________________________

Priloge:
- izpis sklepov
- seznam udeležbe
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