
 

 

 

Brežiče, 29.09.2021 

 

Članom Študentskega sveta Fakultete za turizem Univerze v Mariboru 

 

Zadeva: 3. korespondenčna seja Študentskega sveta Fakultete za turizem 

 

Predlagam, da Študentski svet Fakultete za turizem Univerze v Mariboru zaradi nemotenega poteka 

aktivnosti izvede 3. korespondenčno sejo in izglasuje naslednji sklep: 
 

SKLEP 1: Člani ŠS FT UM soglašajo s sklicem 3. korespondenčne seje.  
 

Zaradi bližajočega se poteka mandatne dobe koordinatorja za šport na Fakulteti za turizem moramo 

imenovati novega koordinatorja za šport za študijsko leto 2021/2022. 
 

Predlagam, da Študentski svet Fakultete za turizem sprejme naslednji sklep: 
 

SKLEP 2: Študentski svet Fakultete za turizem UM predlaga Marka Zgrinskića za koordinatorja za šport 
za študijsko leto 2021/2022. 
  

Članici Patriciji Zorič z dnem 30.9.2021 preneha veljati status študenta, zato ne more biti več članica 
študentskega sveta 3. letnika. 

  

Predlagam, da Študentski svet Fakultete za turizem sprejme naslednji sklep: 

 

SKLEP 3: Študentski svet Fakultete za turizem UM se seznani s prenehanjem mandata Patriciji Zorič 
zaradi izgube statusa študenta. Študentski svet Fakultete za turizem se konstituira v novi sestavi.  
 

Študentski svet Fakultete za turizem je pripravil razpis za postopek kandidiranja in imenovanja 

demonstratorjev na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Visokošolski delavci Fakultete za turizem 
so izrazili potrebo po 5 demonstratorjih pri naslednjih predmetih: 

1. Angleščina v turizmu 3 (izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler), 2 demonstratorja 

2. Retorika za tur. delavce (izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler), 2 demonstratorja 

3. Osnove znanstvenega razmišljanja in pisanja (izr. prof. dr. Maja Turnšek), 1 demonstrator 

 

Predlagam, da Študentski svet Fakultete za turizem sprejme naslednji sklep:  

 

SKLEP 4: Študentski svet Fakultete za turizem soglaša z razpisom za študente demonstratorje za 
študijsko leto 2021/22. 

 

 

Prosim, da glasovnico z vašo odločitvijo vrnete prodekanici za študentska vprašanja ali jo izpolnjeno 

pošljete na e-mail: laura.lupse@student.um.si najkasneje do četrtka, 30.09.2021 do 20 ure. Morebitne 

pripombe in predloge mi posredujte v pisni obliki skupaj z glasovnico. Prosim, da glasovnico oddate vsi 

člani z volilno pravico.  

 

mailto:laura.lupse@student.um.si


 

 

 

Lep pozdrav, 

                                                                    Laura Lupše, 
                  prodekanica za študentska vprašanja ŠS FT UM 

 

Priloga: 

- Glasovnica 

 


