
 

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

 

Brežice, 13. januar 2019 

 

Zapisnik 2. izredne Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 11. januarja 2019 v sejni sobi Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah s 

pričetkom ob 11:30 uri. 

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: 

Luka Gošek, Matevž Drenovec, David Boršo, Saša Kancler, Laura Lupše 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Kaja Šetinc, Špela Ciglar Omerzu, Katja 

Murkovič, Mateja Kuntarić 

Neopravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: / 

Ostali prisotni: / 

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 2. izredne seje ŠS FT UM 

2. Končno vsebinsko in finančno poročilo delovanja Študentskega sveta FT UM za koledarsko leto 

2018 

3. Razno  
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Add 1) Potrditev dnevnega reda 2. 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 2. izredne seje ŠS FT UM 

2. Končno vsebinsko in finančno poročilo delovanja Študentskega sveta FT UM za koledarsko leto 

2018 

3. Razno 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Končno vsebinsko in finančno poročilo delovanja Študentskega sveta FT UM za 
koledarsko leto 2018 

 

Katja Kokot, 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 2018, ki jim je bil posredovan predhodno. 

Pripomb na poročilo ni bilo.  
 

Izoblikovan je bil sklep:  

 

Študentski svet FT UM potrjuje Končno vsebinsko in finančno poročilo za leto 2018 o realizaciji 

izvedenega programa Študentskega sveta FT UM. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Razno 

 

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

Študenti niso podali nobenih pripomb, pobud ali predlogov.  
 

Predsedujoča Katja Kokot je člane pozvala, da oblikujejo  predloge o aktivnostih oz. projektov, ki bi jih 

lahko vključili v program dela za koledarsko leto 2019. Predlagala je, da se iz dosedanjega programa 

izključi Dan kave in Poizpitni izlet v Zagreb, saj v preteklem letu ni bilo odziva s strani študentov za 

obisk. Dodala je še predlog, da se doda Trivia night v mesecu marcu in izlet za vse študente v mesecu 
novembru.. Člani so se s predlogom strinjali. Nadaljevali so z debato o podrobnostih piknika v mesecu 

maju, vendar do končnega soglasja o tematiki ni prišlo, saj so se strinjali, da bodo to dorekli v prihodnjih 

mesecih. 

 

Predsedujoča je dodala, da se bo v program vključila prošnjo za sofinanciranje najema športne dvorane 
na Gimnaziji Brežice saj je zanimanje za športne aktivnosti veliko in bi želela nadaljevati s tem 

projektom, kot tudi nagrajevanje tutorjev študentov in demonstratorjev študentov, kot so se 

predhodno dogovorili z vodstvom fakultete.. Člani so se s predlogom strinjali. 
 

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 11:50 uri. 
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S spoštovanjem, 
 

  Katja Kokot 

  prodekanica za študentska vprašanja 

Fakultete za turizem UM 

   

 

Zapisnik zapisala: 

 

Katja Kokot, 

prodekanica za študentska vprašanja 

Fakultete za turizem UM 

 

 

Dostaviti: 

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

 


