
 

Študentski svet Fakultete za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice   
 

 

Brežice, 12. december 2018 

 

Zapisnik 1. izredne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 10. decembra 2018 v sejni sobi Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah s 

pričetkom ob 14:00 uri. 

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: 

Luka Gošek, Kaja Šetinc, Laura Lupše, Katja Murkovič, Mateja Kuntarič 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Matevž Drenovec, David Boršo, Saša Kancler, 
Špela Ciglar Omerzu 

Neopravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: / 

Ostali prisotni: prodekanja za študentske zadeve, doc. dr. Marjetka Rangus 

Predsedujoči ŠS Fakultete za turizem UM: Katja Kokot 

 

Katja Kokot, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, je 

pozdravila vse člane Študentskega sveta Fakultete za turizem. 

 

Prodekanica za študentska vprašanja je preverila sklepčnost. Na podlagi ugotovitve o sklepčnosti, je 

Študentski svet Fakultete za turizem pričel sejo. 
 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Predstavitev dnevnega reda 1. izredne seje ŠS FT UM 

2. Volitve članov študentov v Akademski svet Fakultete za turizem 

3. Potrditev študentov tutorjev za študijsko leto 2018/2019 

4. Prošnja za sofinanciranještudentskega demonstratorstva na FT UM 

5. Prošnja za sofinanciranje študentskega tutorstva na FT UM 

6. Izredni študij 
7. Pobude in predlogi 

8. Razno  
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Add 1) Potrditev dnevnega reda 1. izredne seje ŠS FT UM 

 

Katja Kokot, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, je 

prisotnim članom v glasovanje posredovala predlog dnevnega reda: 

 

1. Predstavitev dnevnega reda 1. izredne seje ŠS FT UM 

2. Volitve članov študentov v Akademski svet Fakultete za turizem 

3. Potrditev študentov tutorjev za študijsko leto 2018/2019 

4. Prošnja za sofinanciranještudentskega demonstratorstva na FT UM 

5. Prošnja za sofinanciranje študentskega tutorstva na FT UM 

6. Izredni študij 
7. Pobude in predlogi 

8. Razno 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Volitve za člana Akademskega zbora FT UM iz vrst študentov 

 

Katja Kokot, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, je prisotne 

člane študentskega sveta z volilno pravico pozvala, da se udeležijo volitev predstavnikov študentov v 
Akademski zbor Fakultete za turizem iz vrst študentov. Po sprejetem sklepu o imenovanju volilne 

komisije se je pričel postopek volitev. 

 

Pravico voliti je imelo 5 članov študentskega sveta, skupno število oddanih in veljavnih glasovnic je bilo 

prav tako 5. 

 

Glede na volilni izid je volilna komisija ugotovila, da so kandidati: David Boršo, Lara Cafuta, Katja 

Kokot, Laura Lupše in Arinna Marin; ki so kandidirali za člane Akademskega zbora Fakultete za turizem 

iz vrst študentov, prejeli na volitvah večino glasov navzočih članov Študentskega sveta FT UM, zato so 

bili izvoljeni v Akademski zbor Fakultete za turizem. 

 

Oblikovan je bil sklep: 

 

Študentski svet FT UM je na tajnih volitvah izvolil naslednje člane Akademskega zbora FT UM iz vrst 

študentov: 

• David Boršo 

• Lara Cafuta 

• Katja Kokot 

• Laura Lupše 

• Arinna Marin 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Potrditev študentov tutorjev za študijsko leto 2018/2019 

 

Katja Kokot, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, je prisotne 
člane študentskega sveta seznanil s postopkom izbire študentov tutorjev za študijsko leto 2018/2019 

in jih seznanila z prispelimi kandidaturami. Prodekanica je navzoče povabili k diskusiji ali se jim 

kandidati zdijo primerni za to delo. Člani so izrazili strinjanje z kandidaturami s čimer se izoblikoval 

naslednji sklep: 
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Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje naslednje tutorje študente za študijsko leto 2018/2019: 

• Anja Lukan – koordinatorka tutorjev študentov 

• Saša Kancler – pomočnica koordinatorke tutorjev študentov 

• Nikola Stanković – tutor za tuje študente 

• Sara Gojkošek – tutorka za tuje študente, tutorka študentka 

• Anja Govedič – tutorka študentka 

• Martina Senekovič- tutorka študentka 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 4) Prošnja za sofinanciranje študentskega demonstratorstva na FT UM 

 

Katja Kokot, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, je prisotne 
člane študentskega sveta seznanila z dejstvom, da demonstratorji študenti v preteklih letih za svoje 

delo niso bili nagrajeni in da je tudi vodstvo fakultete predlagalo, da se študente demonstratorje za 

svoje delo nagradi. Povedala je, da so se na sestanku z vodstvom fakultete dogovorili, da bo Študentski 
svet v pozivu za sofinanciranje programa dela v koledarskem letu 2019 zaprosil za finančna sredstva za 
nagrajevanje tutorjev in demonstratorjev ter da lahko za sredstva zaprosijo tudi fakulteto. Povedala je, 

da so v študijskem letu 2018/2019 aktivni trije študenti demonstratorji, zato je predlagala, da 

Študentski svet zaprosi Poslovodni odbor za sofinanciranje nagrajevanja v višini 100 EUR. 

 

Izoblikovan je bil sklep: 

Študentski svet Fakultete za turizem s sklepom potrdi prošnjo za sofinanciranje s strani Fakultete za 
turizem za nagrajevanje demonstratorjev študentov v študijskem letu 2018/2019 v vrednosti 100 
EUR.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 5) Prošnja za sofinanciranje študentskega tutorstva na FT UM 

 

Predsedujoča Katja Kokot je člane seznanila, da tudi študentsko tutorstvo do sedaj ni bilo nagrajevano 

in predlagala enak predlog kot pri predhodni zadevi, le da je tokrat predlagala višino sredstev 150 EUR, 
ker bo v študijskem letu 2018/2019 delovalo 6 tutorjev študentov. Člani so se s predlogom strinjali 

 

Oblikovan je bil naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem s sklepom potrdi prošnjo za sofinanciranje s strani Fakultete za 
turizem za nagrajevanje tutorjev študentov v študijskem letu 2018/2019 v vrednosti 150 EUR.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 6) Izredni študij 

 

Predsedujoča Katja Kokot je besedo predala prodekanji za študentske zadeve, doc. dr. Marjetki Rangus, 

ki je pojasnila trenutno stanje z novoustanovljenim izrednim študijem za tuje državljane, saj večina 
tujih študentov še ni pridobila vize za bivanjem, zato ne morejo izvajati študija v obliki kot je bilo 

predvideno. 

 



 

 

4 / 4 
 

Predlagala je, da Študentski svet v dobro študentom na izrednem študiju sprejme naslednji sklep: 

 

Študentski svet FT UM se strinja s prenosom izvedbe nekaterih oblik kontaktnih ur seminarjev, 
predavanj in vaj iz zimskega v poletni semester na izrednem visokošolskem študijskem programu 
Turizem,  v kolikor izvedba on-line ni možna v zimskem semestru. Pri prenosu obveznosti se spoštuje 
merila o rednih tedenskih obremenitvah študentov. Po opravljenih vseh obveznostih zimskega 
semestra se v skladu z dogovorom s študenti na študiju omogoči sprotno opravljanje izpitov iz 

predmetov v zimskem semestru tekom poletnega semestra. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 7) Pobude in predlogi 

 

Predsedujoča Katja Kokot je člane povprašala o morebitni problematiki znotraj posameznih letnikov. 

Študenti niso podali nobenih pripomb, pobud ali predlogov.  
 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 

Add 8) Razno 

 

Predsedujoča je člane seznanila, da bo v prihodnjih dneh objavljen nov poziv za sofinanciranje 

delovanja študentskih svetov za koledarsko leto 2019 in člane prosila naj do prihodnje seje razmislijo 

na nadgraditvi letošnjega programa dela. 
 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 

Katja Kokot, prodekanja za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, se je 

prisotnim članom zahvalila za udeležbo in sodelovanje. 

 

 

Seja se je zaključila ob 14:40 uri. 

 

   

 

Zapisnik zapisala: 

 

Katja Kokot, 

prodekanica za študentska vprašanja 

Fakultete za turizem UM 

 

 

Dostaviti: 

- 1x Članom ŠS FT UM po e-pošti 
- 1x Arhiv 

 


