
 

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

 

Dobležiče, 22. september 2021 

 

Zapisnik 6. izredne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 22. septembra 2021 ob 09h preko spletnega orodja MS teams. 

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Kaja Šetinc, Nikola Stanković, Mark Zgrinskić, Sara Golob, 
Aida Babajić, Patricija Kelhar, Klara Liza Schulz, Vera Stepanov, Lidija Kočevar, Anja Kraševec, Petar 
Milošević, Stela Levačić, Maruša Rau.  
 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Hana Šobar, Tjaša Randl, Joško Glavina, 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 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 6. izredne seje ŠS FT 
UM.  

 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 6. izredne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 5. redne seje ŠS FT UM 

3. Uvajalni dan za bruce  

4. Projekti ŠS FT v mesecu oktobru in novembru 

5. Sprejem Erasmus študentov  
6. Volitve v Študentske svetove članic UM  
7. Razpis za študente tutorje in demonstratorje  
8. Razno  

 

 

Add 1) Potrditev dnevnega reda 6. 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: 
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Predlagani dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda 6. izredne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 5. redne seje ŠS FT UM 

3. Uvajalni dan za bruce  

4. Projekti ŠS FT v mesecu oktobru in novembru 

5. Sprejem Erasmus študentov  
6. Volitve v Študentske svetove članic UM  
7. Razpis za študente tutorje in demonstratorje  
8. Razno  

 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje dnevni red 6. izredne seje ŠS FT UM.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Potrditev zapisnika 5. 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 5. redne seje Študentskega sveta FT 
UM. Pritožb in komentarjev ni bilo.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje zapisnik 5. redne seje Študentskega sveta Fakultete za 
turizem.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Uvajalni dan za bruce  

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je 
navzočim članom predstavila program za uvajalni dan za bruce.  

Predstavila je naslednji vsebinski program:  

• Pozdrav vodstva 

• predstavitev fakultete in služb, ki delujejo znotraj FT UM, 
• predstavitev Študentskega sveta FT UM in sistema tutorstva 

• obhod po predavalnicah in ključnih študentskih točkah v Brežicah – voden ogled Študentskega 
sveta FT UM, 

• dobrodošlica novim »FTrgancem« - druženje s študenti FT UM v organizaciji Študentskega 
sveta FT UM 

 

Predsedujoča je člane pozvala k razpravi glede tega kako naj bi potekala dobrodošlica brucev. Sledila 
je razparava in člani so se strinjali, da bo glede na ukrepe super, da se na vrtu fakultete pripravi manjšo 
pogostitev za bruce. Navzoči so predlagali, da je najbolj priljubljena hrana za študente pica, da bi zato 
pogostili s pico, sokom/vodo in sladico. Predsedujoča se je strinjala.  

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

 

Add 4)  Projekti ŠS FT v mesecu oktobru in novembru 
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Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je prisotne 

seznanila s predvidenimi projekti v mesecu oktobru in novembru. Predsedujoča je povedala, da se 
trenutno izvedba vseh projektov planira v živo.  
 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

Add 5)  Sprejem Erasmus študentov 

 

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

povedala, da v torek, 28.9.2021 in v sredo, 29.9.2021 prihaja 9 Erasmus študentov, in sicer iz Španije 
(3x), Turčije, Nizozemske, Slovaške, Portugalske, Hrvaške, Poljske. Predsedujoča je povedala, da bi 
koordinator Erasmus študentov asist. Tomi Špindler potreboval dva študenta v torek in dva v sredo, da 
bi sprejeli Erasmus študente in jim pomagali pri vpisu in urejanju zadev na Upravni enoti. Predsedujoča 
je vprašala, kateri študenti bi bili zainteresirani za sodelovanje. Študentki Maruša Rau in Vera Stepanov 

sta povedali, da sta pripravljeni sodelovati oba dneva.  

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

Add 6) Volitve v študentske svetove članic UM  
 

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

povedala, da se bližajo volitve v študentske svetove članic. Predsedujoča je povedala, da bo možno 
oddati kandidature do 18.10.2021, volitve pa bodo potekale 10.11.2021 (prvi krog) in 16.11.2021 

(morebitni drugi krog). Laura Lupše je povedala, da se bodo kandidature tako kot preteklo študijsko 
leto vlagale elektronsko, prav tako pa bodo volitve potekale elektronsko preko portala simply voting. 

Predsedujoča je navzoče pozvala k vprašanjem in razpravi. Vprašanj in razprave ni bilo.  
 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

Add 7) Razpis za študente tutorje in demonstratorje  
 

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

predstavila razpis za študente tutorje, ki je bil članom že predhodno poslan po elektronski pošti. 
Predsedujoča je navzoče pozvala k razpravi. Razprave ni bilo zato je predlagala sprejetje naslednjega 
sklepa:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem soglaša z razpisom za tutorje študente za študijsko leto 2021/22. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Predsedujoča je povedala, da razpis za demonstratorje študente ne bo obravnavan danes, saj je razpis 
še v pripravi, ker še ni dobila odziva od profesorjev kateri izmed njih bodo potrebovali študente 
demonstratorje.  

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

 

Add 8) 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.  

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
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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 09:30 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 


