
 

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

 

Brežice, 22. januar 2020 

 

Zapisnik  1. izredne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 22. januarja 2020 v sejni sobi Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah s 

pričetkom ob 12:00 uri. 

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Mojca Bračun, Tjaša Randl, Vera Stepanov, Maruša Rau, 
Klara Liza Schulz, Petar Milošević, Joško Glavina, Aida Babajić, Nikola Stanković, Miha Puh, Nika 
Kramžar, Mark Zgrinskić, Sara Golob, Martina Senekovič, Anja Kraševec 

 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Patricija Kelhar, Kaja Šetinc, Lidija Kočevar  

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 3. redne seje ŠS FT UM  
3. Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic 

Univerze v Mariboru za leto 2020 

4. Predlog za člane Komisije za mednarodno sodelovanje 

5. Predlog za člane Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve  

6. Razno  
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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: 

 

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

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje ŠS FT UM  
3. Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic 

Univerze v Mariboru za leto 2020 

4. Predlog za člane Komisije za mednarodno sodelovanje 

5. Predlog za člane Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve  
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 3. redne 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 3. redne seje Študentskega sveta FT 
UM. Pritožb nanj ni bilo. 
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje zapisnik 3. redne seje Študentskega sveta Fakultete 
za turizem.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic 
Univerze v Mariboru za leto 2020 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, je 
prisotne člane študentskega sveta pozvala, da posredujejo morebitne pripombe/predloge o 

oblikovanem pozivu za sofinanciranje stroškov delovanja in programa dela študentskih svetov članic 
Univerze v Mariboru za leto 2020, ki jim je bil posredovan predhodno po elektronski pošti. Pripomb 

in predlogov na poziv ni bilo.  

 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

Študentski svet Fakultete za turizem soglaša s pozivom za sofinanciranje stroškov delovanja in 

programom dela Študentskega sveta Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v letu 2020. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 4) Predlog za člana komisije za mednarodno sodelovanje  

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je 
pojasnila, da zaradi poteka mandata dveh članov Komisije za mednarodno sodelovanje FT UM iz vrst 
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študentov, mora Študentski svet FT UM predlagati 2 nova člana za mandatno dobo 1 leta. 
Predsedujoča je predstavila delo Komisije za mednarodno sodelovanje. Sama je po predhodnem 

pogovoru predlagala študenta Matevža Drenovca, ki se je udeležil Erasmus + izmenjave in je izrazil 

željo po sodelovanju v komisiji in Martino Senekovič študentko 1.letnika MAG študija.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet FT UM predlaga naslednja dva študenta za člana Komisije za mednarodno 
sodelovanje: 

• Matevž Drenovec (3. letnik UN) 

• Martina Senekovič (1. letnik MAG) 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Add 5) Predlog za člane Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je 
pojasnila, da zaradi poteka mandata dveh članov Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve  FT UM 

iz vrst študentov, mora Študentski svet FT UM predlagati 2 nova člana za mandatno dobo 1 leta. 

Predsedujoča ŠS FT UM je predstavila delo komsiije za znanstveno raziskovalne zadeve. Sama je po 

predhodnem pogovoru predlagala študenta Matevža Drenovca, ki je izrazil željo po sodelovanju v 
komisiji in sebe.  

 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet FT UM predlaga naslednja dva študenta za člana Komisije za znanstveno 
raziskovalne zadeve: 

• Laura Lupše (1. letnik MAG) 
• Matevž Drenovec (3. letnik UN) 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Add 6) Razno 

 

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

članom Študentskega sveta FT UM pojasnila primer ustavljene prakse katere se poslužujejo 
Študentski svetovi nekaterih drugih članic kot je npr. Študentski svet Fakultete za naravoslovje in 

matematiko Univerze v Mariboru.  Predsedujoča je pojasnila, da FNM UM nameni določen finančni 
znesek od vpisnine študentov ŠS FNM za lažje delovanje ŠS FNM. Prodekanica za študentska 
vprašanja  FT UM je povedala, da ima Študentski svet FT UM zelo nizek finančni proračun za izvajanje 
vseh projektov zato predlaga, da bi se pri nas prav tako uvedel omenjeni primer dobre prakse. 

Prisotni člani Študentskega sveta so se strinjali in predlagali, da bi bila vpisnina višja za 2 € in bi se ta 2 
€ namenila delovanju ŠS FT UM.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem Univerze v Mariboru predlaga uvedbo prispevka za delovanje 
Študentskega sveta FT UM v višini 2 €, ki bi ga vsak študent ob vpisu poravnal s položnico, s katero 

plača stroške vpisnine. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
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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 13:00 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 


