
 

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

 

Brežice, 08. junij 2022 

 

Zapisnik 4. redne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 08. junija 2022 ob 08:00h preko MS teams.   

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Kaja Šetinc, Aljaž Marinič, Ana Kuhelj, Nika Kramžar, Aida 
Babajić, Tjaša Randl, Petar Milošević, Mark Zgrinskić, Stela Levačić, Klara Liza Schulz, Iza Hana Šobar 
Maslarič 

 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM:  Dimitar Jovanovski, Maruša Rau, Vera 
Stepanov, Lidija Kočevar 

Neopravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: / 

Ostali prisotni: Primož Šajher (Rektorat UM) in asist. Barbara Pavlakovič 

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 4. redne seje ŠS FT UM. 
 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 2. izredne seje ŠS FT 

3. Volitve v Študentski svet Univerze v Mariboru 

4. Potrditev delnega poročila o sofinanciranju 

5. Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata 

6. Predstavitev SEP  

7. Razno 

 

Add 1) Potrditev dnevnega reda 4. 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 4. redne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 2. izredne seje ŠS FT 
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3. Volitve v Študentski svet Univerze v Mariboru 

4. Potrditev delnega poročila o sofinanciranju 

5. Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata 

6. Predstavitev SEP  

7. Razno 

 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje dnevni red 4. redne seje ŠS FT UM.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

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

 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet FT UM potrjuje zapisnik 2. izredne seje Študentskega sveta Fakultete za turizem 

Univerze v Mariboru. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

*Ob 08:07 se pridruži Primož Šajher z Rektorata UM. 
 

Add 3) Volitve v Študentski svet Univerze v Mariboru 

 

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

prisotnim članom povedala, da bodo potekale Volitve v Študentski svet Univerze v Mariboru. 
Predsedujoča je povedala, da sta kandidaturo oddali dve kandidatki in sicer Maruša Rau za članico 
ŠSUM in Laura Lupše za nadomestno članico ŠSUM. Predsedujoča je nato predala besedo Primožu 
Šajherju, ki je predstavil potek volitev preko Simply Votinga, nato pa so se pričele volitve.  

 

Izoblikovala sta se naslednja sklepa:  

 

SKLEP št. 3: 
 

Na podlagi volilnega izida Študentski svet FT ugotavlja, da je bil  
ZA ČLANA ŠTUDENTSKEGA SVETA UM izvoljen naslednji kandidat/ka: 
Maruša Rau 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

SKLEP št. 3.1: 
Na podlagi volilnega izida Študentski svet FT ugotavlja, da je bil  
ZA NAMESTNIKA ČLANA ŠTUDENTSKEGA SVETA UM izvoljen naslednji kandidat/ka: 
Laura Lupše 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Add 4)  Potrditev delnega poročila o sofinanciranju   
 

Predsedujoča Laura Lupše je prisotne seznanila z delnim vsebinskim in finančnim poročilom o 
delovanju ŠS FT UM, ki jim je bil predhodno poslan preko elektronske pošte. Pojasnila je časovne 
spremembe pri nekaterih projektih in predstavila celotno poročilo. Predsedujoča je prisotne člane 
študentskega sveta pozvala, da posredujejo morebitne pripombe o oblikovanem delnem vsebinskem 
in finančnem poročilu za koledarsko leto 2022. Pripomb na poročilo ni bilo. 
 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem Univerze v Mariboru potrjuje delno vsebinsko in finančno 
poročilo o delovanju Študentskega sveta Fakultete za turizem Univerze v Mariboru in iz njega 
izhajajoče spremembe programa za leto 2022. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 5)  Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata 

 

Točka je zaprta za javnost.  
 

Ob 08:33 se pridruži asist. Barbara Pavlakovič.  
 

Add 6)  Predstavitev SEP   

 

Predsedujoča je predala besedo predsednici Komisije za ocenjevanje kakovosti FT UM, asist. Barbari 

Pavlakovič, da predstavi samoevalvacijsko poročilo za preteklo študijsko leto.  
 

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. Pripomb na to temo ni bilo.  

Predsedujoča je povedala, da je pri predmetu Zdravstveni in termalni turizem v Sloveniji, ki ga izvaja 
ddr. Helena Blažun prišlo do izrednih okoliščin, zato predlaga, da se eden termin predavanj prestavi na 
soboto, 11.6.2022. Predsedujoča je povprašala prisotne o njihovem mnenju. Prisotni so se strinjali s 

predlogom.  

 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet FT UM zaradi izrednih okoliščin daje soglasje k prestavitvi termina predavanj pri 
predmetu Zdravstveni in termalni turizem v Sloveniji izvajalke ddr. Helene Blažun na soboto, 
11.6.2022, ki je zajeto v izpitno obdobje. 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

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

prisotnim članom zahvalila za udeležbo in sodelovanje. 
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Seja se je zaključila ob 09:00 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 


