
 

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

 

Brežice, 9. december 2019 

 

Zapisnik  2. redne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 9. decembra 2019 v sejni sobi Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah s 

pričetkom ob 10:00 uri. 

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: 

Mojca Bračun, Vera Stepanov, Maruša Rau, Tjaša Randl, Klara Liza Schulz, Patricija Kelhar, Kaja 

Šetinc, Nikola Stanković, Miha Puh, Joško Glavina, Petar Milošević,  Aida Babajić, Mark Zgrinskić, Anja 

Kraševec, Lidija Kočevar 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Sara Golob, Martina  Senekovič, Nika Kramžar 

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 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 2. redne seje ŠS FT 
UM. 

 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 1. redne seje ŠS FT UM 

3. Volitve za člane Akademskega zbora FT UM s strani študentov   

4. Predlog za člana Komisije za študijske zadeve iz vrst študentov 

5. Program dela ŠS FT UM za leto 2020 

6. Brucovanje 2019 

7. Dobrodelni december  

8. Pobude in predlogi 

9. Razno   
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Add 1) Potrditev dnevnega reda 2. 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: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 1. redne seje ŠS FT UM 

3. Volitve za člane Akademskega zbora FT UM s strani študentov   

4. Predlog za člana Komisije za študijske zadeve iz vrst študentov 

5. Program dela ŠS FT UM za leto 2020 

6. Brucovanje 2019 

7. Dobrodelni december  

8. Pobude in predlogi 

9. Razno 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Potrditev zapisnika 2. 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 1. redne seje Študentskega sveta FT 
UM. Pritožb nanj ni bilo. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Volitve za člane Akademskega zbora FT UM iz vrst študentov 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, je 
prisotne člane 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 10 članov ŠS FT UM, skupno število oddanih in veljavnih glasovnico je bilo 9.  

 

Oblikovan je bil sklep: 

 

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

študentov: 
• Stepanov Vera 

• Rau Maruša 

• Kelhar Patricija 

• Golob Sara 

• Senekovič Martina 

• Lupše Laura 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 4) Predlog za člana Komisije za študijske zadeve FT UM  
 

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

pojasnila, da zaradi poteka mandata dveh članic Komisije za študijske zadeve FT UM iz vrst študentov, 
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mora Študentski svet FT UM predlagati 2 nova člana za mandatno dobo 1 leta. Sama je po 

predhodnem pogovoru predlagala študentko Tjašo Randl in sebe. 
 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet FT UM predlaga naslednja študenta za člana Komisije za študijske zadeve: 
 

• Laura Lupše (1. letnik MAG) 
• Tjaša Randl (1. letnik VS) 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 5) Program dela ŠS FT UM za leto 2020 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je člane 
seznanila s tem, da bo v mesecu januarju 2020 objavljen nov poziv za sofinanciranje delovanja 

študentskih svetov za koledarsko leto 2020. Člane je poprosila, da do naslednje seje razmislijo na 
predlogih in nadgraditvi letošnjega programa.  
 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 

 

Add 6) Brucovanje 2019  

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je člane 
seznanila s potekom organizacije Brucovanja 2019. Predsedujoča je povedala, da se majice, 
namenjene za bruce in organizatorje tiskajo in, da jih bomo dobili na dan brucovanja, prav tako je 

povedala, da je za glasbo na Brucovanju poskrbljeno. Predsedujoča je prredstavila kulturno-

animacijski program, ki se bo odvijal na Brucovanju. Člane je pozvala, da dodajo morebitne 
pripombe/predloge na program.  

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

Add 7) Dobrodelni december  

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je člane 
seznanila, da bo 16.12.2019 od 11h-13h pred FT postavljena stojnica, kjer bo eden imed študentov 
delil brezplačno tople napitke in piškote za mimoidoče. Člane je pozvala, da v kolikor bi bil kdo 

zainteresiran za sodelovanje na dogodku naj jo obvesti. Predsedujoča je povedala, da se bo v sklopu 
Dobrodelnega decembra obiskal dom za upokojence Brežice. Predlagala je, da se pripravi kratek 
animacijski program. Člane je pozvala v razpravo za oblikovanje animacijskega programa.  

Po koncu razprave se je javil član ŠS FT UM Petar Milošević, da želi sodelovati v deljenju brezplačnih 
napitkov in piškotov mimoidočim.  
 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

 

Add 8) Pobude in predlogi 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je člane 
pozvala, da podajo pobude in predloge glede delovanja ŠS FT UM. Razprave ni bilo. 
 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
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Add 9) Razno 

 

Predsedujoča ŠS FT Laura Lupše je povedala, da bo Predbožična zabava potekala v Stars Baru od 20 h 
dalje. Predsedujoča je povedala, da bo tekom tekočega tedna ustvarjen Facebook dogodek in plakat 
za omenjeno zabavo. Člane ŠS FT UM je poprosila, da dogodek delijo med prijatelje. 

 

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 11:15 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 


