
Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

Kranj, 18. 2. 2021

ZAPISNIK
2. redne seje Študentskega sveta Fakultete za organizacijske vede,

ki je potekala v ČETRTEK, dne 18. 2. 2021 ob 16. uri
v okolju Ms Teams

Prisotni člani ŠS FOV: Katja Hrovatič, Matija Jerin, Klavdija Kastelic, Nina Milinković, Mia Katarina Mihalinec,
Timotej Ribič, Vladimir Todorović, Nuša Vehovec

Opravičeno odsotni: Katja Pintarič, Pia Katarina Lauko, Dejan Marinčič

Drugi prisotni: Marina Đorđeski, Primož Šajher, Nik Bizjak,

PREDLAGAN DNEVNI RED

1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS FOV
2. Potrditev zapisnikov prejšnjih sej
3. Poročanje z organov in komisij FOV
4. Poročanje o izvrševanju sklepov
5. Predlog 2 članov za habilitacijsko komisijo senata FOV
6. Imenovanje koordinatorja za šport na FOV
7. Potrditev poročila o izvedbi študentske ankete na FOV
8. Volitve v ŠS UM
9. Podajanje mnenja ŠS FOV v postopku habilitacij
10. Razno

Študentski svet FOV UM | tel: +386 (0)4 2374 203 | www.fov.uni-mb.si/ssvet



Ad. 1

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

svetnike ter ugotovi sklepčnost.

Predsedujoča predstavi točke dnevnega reda 2. redne seje ŠS FOV. Predsedujoča pove, da so svetniki

študentskega sveta predlagan dnevni red dobili kot gradivo 2. redne seje.

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

Sklep št. 1:

Študentski svet FOV potrdi predlagan dnevni red 2. redne seje ŠS FOV.

IZID GLASOVANJA

ZA: 8 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2

Predsedujoča pove, da so svetniki zapisnik 1. redne seja ŠS FOV, 1. izredne seja ŠS FOV in 1. 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 1. redne seja ŠS FOV, 1. izredne seja ŠS FOV in 1. korespondenčne seje
ŠS FOV.

IZID GLASOVANJA
ZA: 8 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0
Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3

Točka tri je namenjena poročanju iz komisij in organov FOV.

Na seji etične komisije, ki se je sestala na dan 21. 1. 2021, so diskutirali o raziskavi na področju
organizacijskih znanosti.

8. redna seja Poslovodnega odbora FOV, ki je potekala dne 28. 1. 2021, je potekala brez posebnosti.

Na 14. redni seji Senata FOV, ki je potekala dne 28. 1. 2021 so se seznanili z rezultati in odzivi na študentsko
anketo. Imenovali so tudi člana Komisije za ocenjevanje kakovosti iz vrst študentov Mio Katarino Mihalinec.

Na 7. izredni seji Senata FOV, ki je potekala dne 28. 1. 2021 so obravnavali razpis postopka volitev dekana
FOV UM in ga tudi potrdili.

Na 5. izredni seji Študentskega sveta UM, ki je potekala dne 29. 1. 2021 so člani debatirali o problematiki
seznanili z potekom tutorstva na različnih članicah. Predstavniki študetov, prorektorji za študentska
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vprašanja, so na podlagi razprave ŠS UM, ŠS UL in ŠS UP podali odziv glede nepodanega soglasja Vlade RS
k objavi razpisa za vpis v študijske programe za študijsko leto 2021/2022. Vlada RS je do sedaj že potrdila
soglasje k objavi razpisa za vpis v študijske programe za študijsko leto 2021/2022

Na 3. kolegiju prodekanov za študentska vprašanja članic UM, ki je potekal dne 3. 2. 2021 so diskutirali o
načrtih za informativne dneve na članicah. Prav tako smo se seznanili z aktualnimi projekti na članicah.

Na 5. redni seja Študentskega sveta UM, ki je potekala 16. 2. 2021, je ŠS UM sprejel Poziv h kandidiranju za
nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in kulturne dosežke ter razvoj na področju obštudijske
dejavnosti.

Na 6. redni seji Habilitacijske komisije, ki je potekala 18. 2. 2021 so zbirali predloge za imenovanje
nadomestnega člana v postopku habilitacije.

12. redna seja Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve, ki je potekala 18. 2. 2021, je potekala brez
posebnosti.

Na 10. redni seji Komisije za študijske zadeve, ki je potekala 18. 2. 2021 so člani obravnavali klasične točke,
obravnavali pa smo poseben primer študenta, ki ima že 2 diplomi in pri nas priznava predmete tako, da
kombinira več različnih opravljenih predmetov z drugih fakultet.

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: 8 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 1. redne seja ŠS FOV, 1.
izredne seja ŠS FOV in 1. konstitutivne seje ŠS FOV.

Na 1. redni seji ŠS FOV, ki je potekala 14. 1. 2021, smo potrdili Vsebinsko in finančno poročilo. Oddali smo
tudi dopis na poziv k odpravi nepravilnosti.

Na 1. izredni seji ŠS FOV, ki je potekala 22. 1. 2021, smo potrdili Poziv za sofinanciranje ŠS FOV UM v letu
2021. Novih informacij še ni.

Na 1. korespondenčni seji ŠS FOV, ki je potekala 26. 1. 2021, smo imenovali kandidata za člana volilne
komisije iz vrst študentov na volitvah dekana FOV UM in imenovali člana volilnega odbora iz vrst študentov
na volitvah dekana FOV UM. Prvi sklep je Senat UM že potrdil. Z drugim sklepom, se je Senat že seznanil,
prvega pa je potrdil.

Ker ni razpravljavcev, predsedujoča da na glasovanje naslednji sklep:

Sklep št. 4:

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

ZA: 8 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5

Peta točka je namenjena podaji predloga za člana Habilitacijsko komisijo Senata FOV iz vrst študentov.
Predsedujoča na kratko povzame bistvo komisije in kot člana zaradi predhodnih izkušenj iz tega področja
predlaga Vladimirja TODOROVIĆA in Nušo VEHOVEC, ki se bo aktivno vključevala na sejah. Odpre razpravo.

Ker se svetniki s predlogom strinjajo, da na glasovanje naslednji sklep:

Sklep št. 5.1:
Študentski svet FOV predlaga Vladimirja TODOROVIĆA kot člana Habilitacijsko komisijo Senata FOV iz vrst
študentov z mandatno dobo enega leta.

IZID GLASOVANJA
ZA: 8 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0
Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep št. 5.2:
Študentski svet FOV predlaga Nušo VEHOVEC kot članico Habilitacijske komisije Senata FOV iz vrst
študentov z mandatno leto enega leta.

IZID GLASOVANJA
ZA: 8 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0
Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6

Šesta točka dnevnega reda z naslovom Imenovanje koordinatorja za šport na FOV je namenjena kratki

predstavitvi in imenovanju koordinatorja za šport na FOV UM. Predsedujoča pove, da študent
koordinator za šport delujejo z namenom sodelovanja in pomoči pri uveljavljanju športne kulture na FOV
UM. Skrbijo za obveščenost vseh študentov o športnih aktivnostih in novostih na področju športnega
udejstvovanja. Cilji aktivnega športanja so skrb za fizično zdravje, kondicijo in širjenje zavesti o pozitivnih
učinkih športne rekreacije študentov. Namen športnega ambasadorstva je tudi dodatek h kakovosti študija,
ozaveščanje o prepoznavnosti fakultete prek športnih uspehov in medsebojno sodelovanje s profesorji, ki
podpirajo obštudijsko športno udejstvovanje študentov. Koordinator za šport tudi skrbi za sestavo športnih
ekip na fakulteti, ki nato tekmuje, tudi na univerzitetni ravni v Mariboru. Prav tako sodeluje z
koordinatorjem za šport Študentskega sveta Univerze v Mariboru, trenutno je to Blaž Kalšek. Vsi upamo, da
se bodo tudi športne ekipe lahko kmalu aktivno delovale in se udejstvovale, saj nas vse trenutno overajo
epidemiološke razmere in njeni ukrepi.

Sklep št. 6:
Študentski svet FOV imenuje Vladimirja TODOROVIĆA za koordinatorja za šport FOV UM z mandatno dobo
enega leta.

IZID GLASOVANJA
ZA: 8 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0
Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 7

Predsedujoča predstavi, da je sedmo točka dnevnega reda 2. redne seje namenjena potrditvi dokumenta
Poročilo o izvedbi študentske ankete na FOV. Predsedujoča pove, da je bil dokument naložen na
SharePoint in predstavi dokument

Predsedujoča prosi za mnenje študentov in njihove predloge k Poročilu.

Prisotni povedo, da se z napisanim seznanjajo in so brez pripomb.

Sklep št. 7:
Študentski svet Fakultete za organizacijske vede potrdi Poročilo o izvedbi študentske ankete na Fakulteti za
organizacijske vede UM.

IZID GLASOVANJA
ZA: 8 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0
Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 8

Predsedujoča pojasni namen osme točke dnevnega reda. Prorektorica za študentska vprašanja UM Teja
ŠTRUKELJ je z 22. 1. 2021 izdala sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru.

Predsedujoča predstavi potek volitev. Študentski sveti članice zvede sejo na daljavo ter s tajnim
glasovanjem izvolijo člana oz. namestnika člana študentskega sveta UM. V kolikor seja na daljavo poteka v
okolju MS Teams, predsednik študentskega sveta deli članom študentskega sveta članice povezavo do
anonimne glasovnice preko spletnega portala SimplyVoting. Izvoljen je kandidat, ki prejme večino glasov
vseh članov študentskega sveta članice. Če v prvem krogu ni izvoljen nobeden izmed predlaganih
kandidatov, se v drugi krog uvrstita kandidata z največjim številom glasov. V drugem krogu je izvoljen
kandidat, ki prejme največ glasov. V primeru, da tudi po drugem krogu volitev obstoji enako število glasov,
med kandidatoma oziroma med kandidati odloča žreb. K besedi povabi Primoža ŠAJHERJA.

Primož ŠAJHER pozdravi vse prisotne in pove, da je danes z nami v funkciji člana volilne komisije univerze za
volitve študentov. Pooblaščen je z sklepom komisije, da nam pomaga pri izvedbi tajnih elektronskih volitev.
Za vsako mesto je en kandidat. Prejeli bomo povezavo, ki nas bo vodila na portal SimplyVoting, kjer bomo z
glasovalno pravico lahko glasovali o kandidatih. Prijavili se bomo z identiteto UM, na voljo pa nam bosta dve
glasovnici.

Kandidata na volitvah sta Klavdija KASTELIC za člana študentskega sveta UM in Vladimir TODOROVIĆ za
namestnika člana študentskega sveta UM.

*** Volitve potekajo ***

Volitve se zaključijo. Primož ŠAJHER nam posreduje rezultate volitev izvedenih z SimplyVoting.
Predsedujoča predstavi rezultate volitev. Volitev so se udeležili vsi prisotni svetniki. Oba kandidata sta bila
soglasno izglasovana.

Predsedujoča na glasovanje sklepe:

Sklep št. 8:
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Študentski svet FOV na podlagi tajnih volitev ugotavlja, da je za člana ŠS UM izvoljena Klavdija KASTELIC in
da je za nadomestnega člana ŠS UM izvoljen Vladimir TODOROVIĆ.

IZID GLASOVANJA
ZA: 8 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0
Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.

** Primož Šajher zapusti sejo. **

Ad. 9

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

umaknjena.

Ad. 10

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

** Seji se pridruži Marina ĐORĐESKI in Nik BIZJAK. **

Marina ĐORĐESKI vsem prisotnim predstavi aktivnost Študija primera, ki se bo odvijala na 40. mednarodni
konferenci organizacijskih znanosti v mesecu marcu. Letos bo imela ekipa ime za razliko od prejšnjih let en
teden časa, da reši problem podjetja. Študija primera bo potekala med 10. in 18. marcem. Ekipe se bodo
10. marca seznanile z problemom in predstavile svojo rešitev 17. marca 2021, naslednji dan, 18. marca 2021
pa bo razglašena zmagovalna ekipa. Letošnja novost je tudi, da mora ekipa oddati in podati svojo rešitev v
PDF dokumentu, tako ima ekipa res priložnost za konkretno predstavitev svoje rešitve. Marina ĐORĐESKI
ob tem tudi nagovori, da se tudi naši študentje aktivno vključijo in da predstavniki letnikov povabijo svoje
študijske kolege. Mia Katarina MIHALINEC vpraša ali je povabljena tudi zmagovalna ekipa v Študiji primera
FOV z leta 2019, ki nismo imeli priložnosti, da se udeležijo Študije primera v Portorožu. Marina ĐORĐESKI
pove, da je ekipa povabljena in, da se še ni odzvala.

Nik BIZJAK pozdravi prisotne in jih povabi na LinkedIn delavnico, ki jo bo izvedel ŠO FOV in bo potekala v
četrtek, 25. februarja 2021 ob 17.30 uri. Na delavnici bodo prisotni ustvarili svoj profil in podrobno
predstavili skrivnosti. Prav tako pove, da se je pri ŠO FOVu sprostilo mesto sodelavca na oddelku za
dejavnost za fakultetno politiko in izobraževanje. Iščemo študenta/ko, ki ga/jo zanima marketing,
oglaševanje, organiziranje, pisanje objav in izdelovanje grafik. Pozove prisotne če so produktivni, si želijo
organizirati razne dogodke, projekte in delavnice ali narediti nekaj dobrega za trenutne in bodoče študente,
lahko kontaktirajo: nik.bizjak@soum.si. Prav tako naj povabijo vse, ki jih poznajo in bi bilo za to lahko
zainteresirani.

Predsedujoča poroča, da je kontaktirala projektno pisarno glede izvedbe projektov PKP in ŠIPK, saj jo je
kontaktiralo večje število študentov in povpraševalo po dodatnih informacijah. Glede razpisov ŠIPK/PKP, ki
jih izvajajo oziroma jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike
Slovenije naj povem, da so se razpisi teh programov zaključili v študijskem letu 2019/2020. Kot del
programa (so)financiranega iz skladov Evropske unije, katerega 7 letno proračunsko obdobje se je zaključilo
v prejšnjem letu, se ti programi (tj. PKP in ŠIPK) ne bodo nadaljevali. Glede na uspeh programov varjamejo,
da bodo v naslednjem 7 letnem proračunskem obdobju, ti programi ponovno razpisani v takšni ali drugačni
obliki. V študijskem letu 2020/2021 posledično razpisov teh programov ni bilo, upamo pa, da bodo razpisani
v naslednjem študijskem letu. Omenili so tudi, da so naši raziskovalci in raziskovalke, torej docenti in
profesorji, že »pripravljeni« na te razpise in pišejo projektne predloge. Projekti so namenjeni seveda
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(predvsem) študentom, brez katerih ne zgolj izgubijo na veljavi, temveč tudi na energiji in uspehu, ki so ga
prispevali v preteklosti. Vsi se veselimo prihajajočih se projektov.

Ker ni več razpravljavcev predsedujoča zaključi sejo.

Seja se zaključi ob 17.00 uri.

Sejo vodila in zapisal:
Klavdija Kastelic

Prodekanica za študentska vprašanja FOV
________________________________

Priloge:
- izpis sklepov

7 / 7


