
 

 

 
Kranj, 30. 12. 2020 

 
 

ZAPISNIK 
Konstitutivne seje Študentskega sveta Fakultete za organizacijske vede, 

ki je potekal v PONEDELJEK, dne 28. 12. 2020 ob 11:00 uri 
preko programa MS Teams. 

 
Prisotni:  Nuša Vehovec, Pia Katarina Lauko, Nik Bizjak, Nina Milinković, Matija Jerin, Mia Katarina 
Mihalinec, Katja Hrovatič, Sara Kremsar, Dejan Marinčič, Klavdija Kastelic 
 
Opravičeno odsotni: Katja Pintarič 
 
Odsotni: Nika Helena Ramovš, Patrik Arh, Timotej Ribič, Vladimir Todorović 
 
Drugi prisotni: Izr. prof. dr. Polona Šprajc 
 
 
PREDLAGAN DNEVNI RED 

1. Konstituiranje študentskih svetov letnikov 
2. Konstituiranje Študentskega sveta članice 
3. Predstavitev delovanja Študentskega sveta članice 
4. Razno 
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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. 

Predsedujoča pojasni, da spreminja dnevni red konstitutivne seje . Z predlaganega dnevnega reda se              

umakne prva točka z imenom potrditev dnevnega reda. 

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. 

Predsedujoči da na glasovanje naslednji sklepe: 
 
Sklep št. 1.1.: 
Študentski svet 1. letnika FOV se konstituira v naslednji sestavi: 
1.  Nika Helena Ramovš (predsednik ŠS 1. letnika FOV, član ŠS FOV) 
 
IZID GLASOVANJA 
ZA: 0 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 
Predlagan sklep ni bil sprejet. 
 
Sklep št. 1.2.: 
Študentski svet 2. letnika FOV se konstituira v naslednji sestavi: 
1.  Nuša Vehovec (predsednik ŠS 2. letnika FOV, član ŠS FOV) 

2.  Vladimir Todorović (član ŠS 2. letnika FOV, član ŠS FOV) 
 
IZID GLASOVANJA 
ZA: 1 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 
Predlagan sklep je soglasno sprejet. 
 
Sklep št. 1.3.: 
Študentski svet 2. letnika FOV se konstituira v naslednji sestavi: 
1.  Katja Pintarič (predsednik ŠS 3. letnika FOV, član ŠS FOV) 

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

 
IZID GLASOVANJA 
ZA: 2 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 
Predlagan sklep je soglasno sprejet. 
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Sklep št. 1.4.: 
Študentski svet 4. letnika FOV se konstituira v naslednji sestavi: 
1.  Nina Milinković (predsednik ŠS 4. letnika FOV, član ŠS FOV) 

2.  Matija Jerin (član ŠS 4. letnika FOV, član ŠS FOV) 
3.  Patrik Arh (član ŠS 4. letnika FOV) 

 
IZID GLASOVANJA 
ZA: 2 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 
Predlagan sklep je soglasno sprejet. 
 
Sklep št. 1.5.: 
Študentski svet 5. letnika FOV se konstituira v naslednji sestavi: 
1.  Mia Katarina Mihalinec (predsednik ŠS 5. letnika FOV, član ŠS FOV) 

2.  Katja Hrovatič (član ŠS 5. letnika FOV, član ŠS FOV) 
3.  Sara Kremsar (član ŠS 5. letnika FOV) 

 
IZID GLASOVANJA 
ZA: 3 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 
Predlagan sklep je soglasno sprejet. 
 
Sklep št. 1.6.: 
Študentski svet doktorskih študentov se konstituira v naslednji sestavi: 
1.  Dejan Marinčič (predsednik ŠS doktorskih študentov FOV, član ŠS FOV) 

2.  Timotej Ribič (član ŠS doktorskih študentov FOV, član ŠS FOV) 
 
IZID GLASOVANJA 
ZA: 1 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 
Predlagan sklep je soglasno sprejet. 
 

Ad. 2 

Pojasni, da smo v študentski svet letnika uspešno izvolili kandidatov. Ponovi, da dva izmed teh članov, ki                 

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

Predsedujoči da na glasovanje naslednji sklepe: 
 
Sklep št. 2: 
Študentski svet FOV se konstituira v naslednji sestavi: 

1. Klavdija Kastelic, predsednik ŠS FOV, prodekan za študentska vprašanja članice; 
2. Nuša Vehovec, član ŠS FOV, predsednik ŠS 2. letnika; 
3. Vladimir Todorović, član ŠS FOV, član 2. letnika; 
4. Katja Pintarič, član ŠS FOV, predsednik ŠS 3. letnika; 
5. Pia Katarina Lauko, član ŠS FOV, član ŠS 3. letnika; 
6. Nina Milinković, član ŠS FOV, predsednik ŠS 4. letnika; 
7. Matija Jerin, član ŠS FOV, član ŠS 4. letnika; 
8. Mia Katarina Mihalinec, član ŠS FOV, predsednik ŠS 5. letnika; 
9. Katja Hrovatič, član ŠS FOV, član ŠS 5. letnika; 
10. Dejan Marinčič , član ŠS FOV, predsednik ŠS doktorskih študentov; 
11. Timotej Ribič, član ŠS FOV, član ŠS doktorskih študentov. 

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

Ad. 3 
 

Predsedujoča čestita vsem potrjenim članom. Vsem navzočim svetnikom pove, da seldi predstavitev            
Študentskega sveta in njegovega delovanja ter razlaga vloge v sistemu. Predstavitev nadaljuje na             
Diapozitivih, ki jih je pripravila.  
V predstavitvi svetniki spoznajo organigram članice FOV in različne organe ŠS. Predsedujoča na tej točki               
povabi v.d. dekanje izr. prof. dr Polono Šprajc k besedi in nagovoru. 
 
Izr. prof. dr Polono Šprajc se za besedo zahvali. Študente na govori in pove, da je izjemno, da si študentje                    
poleg običajnih in nujnih pedagoških obveznostih vzamemo čas za dodatno vlogo v tem sistemu, ki je                
pomembne, kjer smo študentje pomemben del v odločanju. Pove, da študentsko mnenje šteje in, da je                
slišano zato je vesela, da sodelujemo. 

 
 

Ad. 4 
 

Predsedujoči odpre zadnjo točko dnevnega reda z naslovom »Razno«. 
 
Predsedujoča pojasni, da je bila konstitutivna seja sklicana v zadnjem tednu meseca decembra po sledenju               
pravilniku, ki v 35. členu določa, da se Študentski svet se konstituira, ko sta izvoljeni najmanj dve tretjini                  
vseh članov. Le ta pa mora biti sklicana petnajst dni po izvolitvi. Z upoštevanjem pravilnika in izničimo                 
možnost izpodbijanja veljavnosti imenovanja Študentskega sveta, ki sprejema pomembne odločitve in           
izdaja pomembne sklepe. 
 
Predsedujoča pove, da bo 1. redna seja ŠS FOV potekala v prvih dveh tednih januarja, saj naš čaka                  
potrjevanje finančnega poročila. Na tej seji se bomo tudi določili termine sej ŠS FOV UM v študijskem letu                  
2020/21. Pozove prisotne, da pripravijo predloge za projekte v letu 2021. 
 
Predsedujoča vsem navzočim zaželi lepo praznovanje novega leta. 
 
Seja se zaključi ob 11.30 uri. 
 

Sejo vodil in zapisal: 
Klavdija Kastelic 

Prodekanica za študentska vprašanja FOV 
 

________________________________ 
 

Priloge: 

- izpis sklepov 

- seznam udeležbe 
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