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

ki je potekala v ČETRTEK, dne 11. 3. 2021 ob 9. uri
v okolju Ms Teams

Prisotni člani ŠS FOV: Katja Hrovatič, Matija Jerin, Klavdija Kastelic, Mia Katarina Mihalinec, Timotej Ribič,
Nuša Vehovec, Katja Pintarič, Pia Katarina Lauko, Dejan Marinčič

Odsotni: Vladimir Todorović,  Nina Milinković

Drugi prisotni: red. prof. dr. Iztok Podbregar, izr. prof. dr. Uroš Rajkovič, doc. dr. Borut Werber, Sara Kremsar,
Patrik Arh, Nik Bizjak

PREDLAGAN DNEVNI RED

1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje ŠS FOV
2. Potrditev zapisnikov prejšnjih sej
3. Poročanje z organov in komisij FOV
4. Poročanje o izvrševanju sklepov
5. Potrditev Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2019/2020
6. Podaja mnenja o kandidatih za dekana FOV UM
7. 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 3. redne seje ŠS FOV. Predsedujoča pove, da so svetniki

študentskega sveta predlagan dnevni red dobili kot gradivo 3. 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 3. 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 2. redne seja 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 2. redne seja ŠS FOV.

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

Ad. 3

Točka tri je namenjena poročanju iz komisij in organov FOV.

29. izredna seja Poslovodnega odbora FOV, ki je potekala dne 19. 2. 2021, je potekala brez posebnosti,
potrdili smo zadnje podrobnosti glede izvedbe 40. mednarodne konference organizacijskih znanosti.

15. redna seji Senata FOV, ki je potekala dne 25. 2. 2021 je potekala brez posebnosti. Potrdili so Navodila za
postopek priprave in zagovora zaključnih del  na 1. in 2. stopnji na FOV, ta vsebuje nekaj sprememb.

Na 6. izredni seja Študentskega sveta UM, ki je potekala 4. 3. 2021, je ŠS UM konstituiral nove člane prev
tako smo sprejeli Rebalans finančnega načrta in potrdili Sofinanciranje članic. Pogodba je že podpisana.
Izvedli bomo lahko kar smo si zadali.

Ker ni razpravljavcev, predsedujoča da na glasovanje naslednji sklep:

Sklep št. 3:
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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 2. redni seja ŠS FOV.

Na 2. redni seji ŠS FOV, ki je potekala 14. 1. 2021, smo izvedli volitve v ŠS UM, izvoljena kandidatka za
članico Klavdija Kastelic in izvoljeni kandidat za namestnika članice Vladimir Todorovič sta bila konstituirana
na 6. izredni seji ŠS UM. Podali smo tudi dva predloga članov za habilitacijsko komisijo senata FOV, senat
predloga še ni potrdil, najverjetneje to sledi v tekočem mesecu marcu.

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 2. redni seji ŠS FOV.

IZID GLASOVANJA

ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5

Predsedujoča predstavi namen pete točke dnevnega reda, ta pa je predstavitev in potrditev
Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2019/2020. Predsedujoča pove, da so poročilo dobili kot
gradivo 3. redne seje ŠS FOV.

K besedi povabi Mio Katarino Mihalinec, ki je članica Habilitacijske komisije in je soustvarjala dokument, da
predstavi glavne točke prisotnim.

Glavni predlogi izboljšav v poročilu po področjih so naslednji:
1. Delovanje visokošolskega zavoda in vpetosti v okolje: odprava težav glede možnosti spremljanja

zaposljivosti diplomantov na nacionalni ravni, celovit pregled in ažuriranje spletne strani fov.um.si,
nadaljevanje vključevanja študentov v raziskovalno delo.

2. Kadri: Zaposlitev asistentov in mladih raziskovalcev. Prenova anketnega vprašalnika o zadovoljstvu
na delovnem mestu. Ugotovili so, da delo od doma prinaša nekatere prednosti.

3. Študenti: Nadaljevati delo z alumni FOV, okrepiti število študentskih funkcionarjev, urediti prostore
študentskih pisarn, okrepiti vpis na drugi stopnji.

4. Materialne razmere: Zagotoviti parkirno mesto za potrebe invalidov, obnova talnih oblog v
predavalnicah, zagotovitev didaktičnih pripomočkov za pomoč pri izvedbi pedagoškega procesa na
daljavo.

5. Splošno izboljšanje in zagotavljanje kakovosti: Z novim vodstvom preučiti potrebo po
preoblikovanju internega poslovnik kakovosti, izdelava aplikacije, ki bo omogočala kontinuirano in
ažurno uresničevanja akcijskih ukrepov za izboljšanje kakovosti, preučitev možnosti in smiselnosti
uvedbe dodatnih mednarodnih akreditacij za mednarodne študijske programe.
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Predsedujoča odpre razpravo in povabi prisotne, da postavijo morebitna dodatna vprašanja. Ker ni več
razpravljavcev, predsedujoča da na glasovanje naslednji sklep:

Sklep št. 5:
Študentski svet FOV potrdi Samoevalvacijsko poročila za študijsko leto 2019/2020.

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

Ad. 6

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

umaknjena.

Ad. 7

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

Predsedujoča pove, da je AISEC društvo uradno zapustilo študentsko pisarno. Pisarno so tudi izpraznili,
neuradno se je oblikovala tudi delovna skupina, ki bo študentske prostore preuredila tako, da bo to
primerno za druženje. Na kakšen način bomo študentom dovolili vstop v prostore pa bomo še premislili.

Predsedujoča pove da je 17. marca ob 9. uri otvoritev 40. mednarodne konference organizacijskih znanosti.
Povabi vse prisotne. Pove tudi, da se je oblikovala ekipa študentov FOV UM za Case Study.

Ker ni več razpravljavcev predsedujoča zaključi sejo.

Seja se zaključi ob 19.00 uri.
Sejo vodila in zapisal:

Klavdija Kastelic
Prodekanica za študentska vprašanja FOV

________________________________
Priloge:
- izpis sklepov
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