
Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

Kranj, 12. 3. 2021

ZAPISNIK
Konstitutivne seje Študentskega sveta 3. letnika Fakultete za organizacijske vede,

ki je potekal v ČETRTEK, dne 11. 3. 2021 ob 16:50 uri
preko programa MS Teams.

Prisotni: Pia Katarina Lauko, Nik Bizjak, Katja Pintarič, Klavdija Kastelic

PREDLAGAN DNEVNI RED
1. Konstituiranje študentskega sveta 3. letnika

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



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

prisotne in pojasni, da bo seja potekala na način, da se v začetku konstituirajo posamezni študentski sveti

letnikov in nato še študentski svet članice.

Pojasni, da bodo vsi sklepi dodani v pogovorno okno v okolju MsTeams. Vse navzoče pozove, da svojo

odločitev ZA/PROTI/VZDRŽAN jasno zapišejo v komentar pod zapisanim sklepom.

Prodekanica uvodoma dodatno pojasni tudi, da v primeru, da kateri od članov v času svojega mandata poda

odstopno izjavo, izgubi status študenta ali je razrešen, njegovo mesto zasede član, ki je na volitvah naslednji

za njim prejel najvišje število glasov. V primeru, da je bil ta študent tudi član študentskega sveta članice, ga

nadomesti tisti član študentskega sveta letnika, ki je naslednji za njim prejel najvišje število glasov. Smiselno

enako velja postopek zapolnitve mest za vse preostale izvoljene člane študentskega sveta letnika oziroma

študentskega sveta članice.

Ad. 1

Pojasni, da je v študentski svet letnika lahko izvoljenih največ pet kandidatov, tisti kandidat, ki je prejel

največ glasov, je po funkciji predsednik študentskega sveta letnika. Dva izmed teh članov, ki sta v

posameznem letniku prejela največ glasov, sta hkrati izvoljena tudi v študentski svet članice.

Predsedujoča da na glasovanje naslednji sklepe:

Sklep št. 1.:
Študentski svet 3. letnika FOV se konstituira v naslednji sestavi:

1. Katja Pintarič (predsednik ŠS 3. letnika FOV, član ŠS FOV)
2. Pia Katarina Lauko (član ŠS 3. letnika FOV, član ŠS FOV)
3. Nik Bizjak (član ŠS 3. letnika FOV)

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

Predsedujoča vsem navzočim zaželi miren preostanek dneva.

Seja se zaključi ob 17.00 uri.

Sejo vodila in zapisala:
Klavdija Kastelic

Prodekanica za študentska vprašanja FOV

________________________________

Priloge:

- izpis sklepov

- seznam udeležbe
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