
 

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

 

Dobležiče, 11. januar 2021 

 

Zapisnik 1. izredne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 11. januarja 2021 ob 8h preko komunikacijskega orodja MS teams.  

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Patricija Kelhar, Tjaša Randl, Nika Kramžar, Joško Glavina, 

Maruša Rau, Sara Golob, Mark Zgrinskić, Aida Babajić, Klara Liza Schulz, Kaja Šetinc, Anja Kraševec, 
Hana Šobar, Lidija Kočevar, Vera Stepanov, Stela Levačić. 
 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM:  Nikola Stanković, Petar Milošević. 

Neopravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: / 

Ostali prisotni: / 

Predsedujoči ŠS Fakultete za turizem UM: Laura Lupše 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, je 

pozdravila vse navzoče člane Študentskega sveta Fakultete za turizem. 

 

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

Študentski svet Fakultete za turizem pričel sejo. 
 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja FT je predstavila dnevni red 1. izredne seje ŠS FT 
UM. 

 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

 

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

2. Potrditev zapisnika 6. izredne seje ŠS FT UM in potrditev zapisnika konstitutivne seje ŠS FT UM 

3. Končno vsebinsko in finančno poročilo za obdobje od 1. 6. 2020 – 31. 12. 2020 

4. Poročilo o rezultatih študentske ankete za študijsko leto 2019/20 

5. Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic 
Univerze V Mariboru v letu 2021 

6. Razno  

 

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

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, je 

prisotnim članom v glasovanje posredovala predlog dnevnega reda: 

 

Predlagani dnevni red:  

 

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

2. Potrditev zapisnika 6. izredne seje ŠS FT UM in potrditev zapisnika konstitutivne seje ŠS FT UM 
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3. Končno vsebinsko in finančno poročilo za obdobje od 1. 6. 2020 – 31. 12. 2020 

4. Poročilo o rezultatih študentske ankete za študijsko leto 2019/20 

5. Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic 
Univerze V Mariboru v letu 2021 

6. Razno  

 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje dnevni red 1. izredne seje ŠS FT UM.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Potrditev zapisnika 6. izredne seje ŠS FT UM in potrditev zapisnika konstitutivne seje ŠS FT 
UM 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je člane 
ŠS FT UM pozvala k razpravi o morebitnih pritožbah na zapisnik 6. izredne seje Študentskega sveta FT 
UM in konstitutivne seje ŠS FT UM. Pritožb nanj ni bilo. 
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje zapisnik 6. izredne seje Študentskega sveta Fakultete 
za turizem in zapisnik konstitutivne seje Študentskega sveta Fakultete za turizem.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Končno vsebinsko in finančno poročilo za obdobje od 1. 6. 2020 – 31. 12. 2020 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, je 
prisotne člane študentskega sveta pozvala, da posredujejo morebitne pripombe o oblikovanem 
končnem vsebinskem in finančnem poročilu za koledarsko leto 2020, ki jim je bil posredovan 

predhodno po elektronski pošti. Pripomb na poročilo ni bilo.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet FT UM potrjuje vsebinsko in finančno poročilo o delovanju Študentskega sveta FT 
UM za leto 2020. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 4)  Poročilo o rezultatih študentske ankete za študijsko leto 2019/20 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je 
predstavila poročilo o rezultatih študentske ankete za študijsko leto 2019/20. Navzoče je pozvala k 
razpravi. Razprave ni bilo.  

 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet FT UM potrjuje poročilo o rezultatih študentske ankete za študijsko leto 2019/20 na 
Fakulteti za turizem UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Add 5) Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic 
Univerze V Mariboru v letu 2021 

 

Predsedujoča Laura Lupše je člane pozvala, da oblikujejo  predloge o aktivnostih oz. projektih, ki bi jih 
lahko vključili v program dela za koledarsko leto 2021. Predlagala je, da se osnova dosedanjega 

programa dela obdrži, saj je kvaliteten in je odziv študentov dober. Prav tako je podala predlog, da se 

to leto ponovno v program dela vključi študentska strokovna ekskurzija, saj je zaradi situacije s Covid-

19 v letu 2020 ni bilo mogoče izvesti. Predsedujoča je mnenja, da je zanimanje za tako ekskurzijo zares 

veliko. Člani so nadaljevali  z debato o morebitnih predlogih za program dela za leto 2021. Predsedujoča 
ŠS FT UM Laura Lupše je dodala, da bo v prihodnjih dneh naredila anketo o tem kaj so študentje v 
preteklem koledarskem letu pri obštudijskih dejavnostih pogrešali in bo anketo razposlala preko e-

maila vsem študentom.  

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

Add 6) Razno   

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je navzoče 
povprašala o trenutni študentski problematiki. Pripomb na to temo ni bilo. 

 

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, se je 

prisotnim članom zahvalila za udeležbo in sodelovanje. 

 

Seja se je zaključila ob 09:05 uri.  

 

 

 

 

S spoštovanjem, 
 

  Laura Lupše 

  prodekanica za študentska vprašanja, 
 predsedujoča ŠS FT UM 

   

 

Zapisnik zapisala: 

 

Laura Lupše, 
prodekanica za študentska vprašanja, 
 predsedujoča ŠS FT UM 

 

Dostaviti: 

- 1x članom ŠS FT UM po e-pošti 
- 1x arhiv 


