
 

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

 

Brežice, 10. januar 2022 

 

Zapisnik 1. redne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 10. januarja 2022 ob 11:30h v senatni sobi Fakultete za turizem UM.  

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Aljaž Marinič, Dimitar Jovanovski, Izza Hana Šobar Maslarič, 
Ana Kuhelj, Tjaša Randl, Stela Levačić, Maruša Rau, Klara Liza Schulz, Vera Stepeanov, Mark Zgrinskić, 
Kaja Šetinc, Lidija Kočevar, Nika Kramžar, Aida Babajić. 
 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM:  Petar Milošević 

Neopravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Maj Grakalić 

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. redne seje ŠS FT UM. 
 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

 

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

2. Potrditev zapisnika 8. izredne seje ŠS FT UM   

3. Končno vsebinsko in finančno poročilo za obdobje od 1.6.-31.12.2021 

4. Predlog za člane Komisije za študijske zadeve 

5. Program dela Študentskega sveta FT za leto 2022 

6. Pomladanski dan kakovosti FT UM 

7. Razno  

 

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

2. Potrditev zapisnika 8. izredne seje ŠS FT UM   

3. Končno vsebinsko in finančno poročilo za obdobje od 1.6.-31.12.2021 
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4. Predlog za člane Komisije za študijske zadeve 

5. Program dela Študentskega sveta FT za leto 2022 

6. Pomladanski dan kakovosti FT UM 

7. Razno  

 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

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

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Potrditev zapisnika 8. izredne 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 8. izredne seje Študentskega sveta FT 
UM. Pritožb in komentarjev ni bilo.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje zapisnik 8. izredne seje Študentskega sveta Fakultete 
za turizem.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Končno vsebinsko in finančno poročilo za obdobje od 1.6.-31.12.2021 

 

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 2021, 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 2021 in iz njega vse izhajajoče priloge.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 4)  Predlog za člane Komisije za študijske zadeve 

 

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

povedala, da se članicama KZŠ izteče mandat.  Trenutni članici sta izrazili željo po še enem mandatu. 

Predsedujoča je vprašala ali ima kdo kakšne pripombe. Pripomb na to temo ni bilo.  

 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem Univerze v Mariboru predlaga naslednja dva študenta za člana 
Komisije za študijske zadeve: 

• Laura Lupše (abs. druge stopnje),  
• Tjaša Randl (3. VS).  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 5) Program dela Študentskega sveta FT za leto 2022 



 

 

3 / 4 
 

 

Predsedujoča je povedala, da je bil izdan poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela  
študentskih svetov članic Univerze v Mariboru v letu 2022. Navzoči so skupaj s predsedujočo pregledali 

program dela za koledarsko leto 2021 in tako razpravljali katere projekte bomo obdržali in katere 
projekte na novo dodali. Prav tako je predsedujoča povedala, da naj vsi člani še doma razmislijo o 
kakšni ideji za projekte. 
 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

*Ob 12:05 se pridruži asist. Barbara Pavlakovič, predsednica Komisije za ocenjevanje kakovosti FT UM. 

Add 6) Pomladanski dan kakovosti FT UM 

 

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

predala predsednici komisije za ocenjevanje kakovosti, asist. Barbari Pavlakovič, ki je predstavila kako 
bo potekal pomladanski dan kakovosti in kakšna bo vloga študentov. 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 

 

Add 7) Razno  

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je navzoče 
povprašala o trenutni študentski problematiki.  
 

Drugi letniki magistrskega študija so izrazili željo, da bi se glede težav z urnikom in izvajalci radi 

pogovorili z dekanov. Predsedujoča je povedala, da bo na naslednjo sejo Študentskega sveta FT 
povabila dekana.  

 

Prav tako je članica 3. letnika izpostavila, da glede na to, da na Fakulteti za turizem študira veliko 
študentov iz Srbije, Bosne itd., da bi bil prvi teden v mesecu januarju študijskega procesa prost teden, 
saj nekateri Božič praznujejo kasneje. Predsedujoča je povedala, da bo o tem povprašala na Komisiji za 

študijske zadeve.  

 

 

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 12:30 uri.  

 

 

 

 

S spoštovanjem, 
 

  Laura Lupše 

  prodekanica za študentska vprašanja, 
 predsedujoča ŠS FT UM 

   

 

Zapisnik zapisala: 
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Laura Lupše, 
prodekanica za študentska vprašanja, 
 predsedujoča ŠS FT UM 

 

Dostaviti: 

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


