Študentski svet
Številka: 1-0604-2016
Datum: 18.01.2016
ZAPISNIK

8. Redne seje študentskega sveta UP FTŠ Turistice ( v nadaljevanju: ŠS UP FTŠ Turistice ) 2014/2015 in 1.
Konstitutivne seje študentskega sveta UP FTŠ Turistice 2015/2016, z dne 18.01.2016, s pričetkom ob
17:30uri, v sejni sobi, v stavbi UP FTŠ Turistice, Obala 11a, Portorož.
Prisotni člani ŠS UP FTŠ Turistice 2014/2015: Nermina Vilić, Vanda Kunst, Anja Oman, Anita Zupančič,
Nassim Djaba, Boris Revo, Špela Lausseger
Odsotni člani ŠS UP FTŠ Turistice 2014/2015: Anže Špenko (upravičeno odsoten)
Prisotni člani ŠS UP FTŠ Turistice 2015/2016: Nermina Vilić, Nassim Djaba, Boris Revo, Anja Oman,
Kaja Vranc, Špela Lausseger, Kristina Taja Grünfeld, Gorazd Kurent, Urška Repič, Tjaša Polajnar
Za zapisnik: Kaja Vranc
Dosedanja predsednica ŠS UP FTŠ Turistice Nermina Vilić je pozdravila navzoče in odprla 5. redno sejo
študentskega sveta 2014/2015 in 1. konstitutivno sejo študentskega sveta 2015/6 ugotovila sklepčnost ter
čestitala novoizvoljenim članom. Predsednica je nadaljevala s predstavitvijo dnevnega reda ter
novoizvoljenim članom predlagala v potrditev dnevni red, kot so ga člani ŠS UP FTŠ Turistice prejeli v
vabilu in sicer:
1. Seznanitev z uradnimi rezultati volitev ŠS članice UP in potrditev mandatov novoimenovanih
članov ŠS članice UP
2. Poročilo predsednika ŠS članice UP v prejšnji sestavi o delovanju ŠS članice UP
3. Izvolitev predsednika, podpredsednika in tajnika ŠS članice UP
4. Imenovanje predstavnika ŠS članice UP v ŠS UP
5. Razno
SKLEP ŠT. 1:
Potrdi se predlagani dnevni red 1. konstitutivne seje ŠS UP FTŠ TURISTICE.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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K točki 1
Dosedanja predsednica ŠS UP FTŠ Turistice Nermina Vilić je predlagala, da se na podlagi Poročila o izidu
volitev, ki ga je pripravila volilna komisija, v sestavi Živa Kirbiš (predsednica), Matic Paska (član) in Zala
Lea Povše (članica), dne 12.01.2016, potrdi mandate novoizvoljenim članom ŠS UP FTŠ Turistice.
Predsednica ŠS UP FTŠ je na podlagi Poročila o izidu volitev predstavila imena in smeri novoizvoljenih
članov: Repič Urška (UNI KT-1), Kristina Taja Grünfeld (UNI-1), Boris Revo (UNI-2), Polajnar Tjaša
(MTP-1), Kaja Vranc (MTP-2), Kurent Gorazd (MET-2), Anja Oman (MTD-3), Špela Lausseger (MET3), Nassim Djaba (MAG-2), Nermina Vilić (ABS).
V ta namen je predlagal v sprejmem naslednji
SKLEP ŠT. 2:
Potrdi se mandate novoimenovanih članov ŠS UP FTŠ Turistice.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K točki 2
Dosedanja predsednica študentskega sveta UP FTŠ Turistice Nermina Vilić je novoizvoljene člane ŠS UP
FTŠ Turistice seznanila z delom študentskega sveta UP FTŠ Turistice v dosedanjem mandatu, predvsem pa
s proračunom, pristojnostmi študentskega sveta je ter s splošnimi akti, nanašajočimi se na vsebino delo
študentskega sveta.
V obdobju od decembra 2014 je ŠS financiral prireditve, organiziral ogled turističnega sejma in
konference v Beogradu, Opatiji, Novem Sadu in Tivatu. (študentje so osvojili 1. mesto na športnih
tekmovanjih ter 2. mesto na case study tekmovanju), prav tako je prišlo do organizacije krsta ter brucovanja
za bruce, uvodnega dneva za bruce ter spoznavnega večera za Erazmus študente.
K ustni predstavitvi je predsednica posredovala tudi pisno sestavljeno Poročilo predsednice o delovanju ŠS
UP FTŠ Turistice 2014/2015.
Novoizvoljeni člani ŠS UP FTŠ Turistice 2015/2016 ter člani ŠS UP FTP Turistica za obdobje 2014/2015
so se s poročilom seznanili, članom ŠS UP FTŠ Turistice 2014/2015 pa je bil dan na glasovanje naslednji
sklep:
SKLEP št. 3: Študentski svet UP FTŠ Turistica 2014/2015 potrdi Poročilo predsednice o delovanju ŠS
UP FTŠ Turistice v akademskem obdobju 2014/2015.
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K točki 3
Dosedanja predsednica študentskega sveta UP FTŠ Turistice Nermina Vilić je navzoče novoizvoljene člane
ŠS UP FTŠ Turistice pozvala, da medsebojno izvolijo predsednika, podpredsednika in tajnika ŠS UP FTŠ
Turistice v novem mandatu.
Člani so se soglasno odločili za javno glasovanje.
a) Za novega predsednika ŠS UP FTŠ Turistice je svojo kandidaturu podal podpredsednik ŠS UP FTŠ
Turistica 2014/2015 Boris Revo, kateri se je predstavil članom ŠS in predstavil svoj program dela:

•

Skrb za ohranjanje kakovosti študija za naše študente in zbiranje povratnih
informacij študentov. Poudarjanje pomena izpolnjevanja anket o profesorjih na ŠISu in nudenje študentom informacije o tem, kako poteka študijski proces.

•

Zbiranje povratnih informacij na način promocije članov ŠS med ostalimi študenti.
Promocijea FB strani ŠS. Izdelava anketnih vprašalnikov za študente z namenom
zbiranja kritik, predlogov in ostalih infomacij.

•

Izboljšanje ugleda Fakultete med študenti in posledično rast občutka pripadnosti in
povezanosti med študenti na način organizacije in izvedbe različnih dogodkov,
delavnic, tako zabavne kot tudi strokovne narave.

•

Organizacija in izvedba dogodkov, ki ne bi predstavljale velikega finančnega
zalogaja za naše študente, lahko pa bi jim prinesli kakšno dodatno izkušnjo.
Usmerjanje k mladim poslovnežem in strokovnjakom z različnih področij.

•

Organizacija športne rekreacije ter športnih dogodkov in spodbujanje naših
študentov pri udeležbi na teh dogodkih, tako v vlogi udeležencev kot tudi v vlogi
navijačev (razvijanje občutka pripadnosti).

•

Skrb za povezovanje naših študentov z gospodarstveniki. Predstavitev možnih
poklicev, ki so primerne za bodoče turistične strokovnjake.

•

Seveda ne nazadnje izboritev vsaj tako dobrih ali še boljših prostorov, kot jih je
študentski svet imel lani in leta prej.

Dosedanja predsednica je dala na glasovanje predlog in ugotovila, da je
- Boris Revo prejel 9glasov, 1 vzdržan,
Na glasovanje je bil dan naslednji
SKLEP ŠT. 3:
Za predsednika ŠS UP FTŠ Turistice je bil izvoljen članica Boris Revo.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi za in enim vzdržanim glasom.
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b) Za novo podpredsednico ŠS UP FTŠ Turistice je svojo kandidaturu podala novoizvoljena članica
Kristina Taja Grünfeld , katera se je predstavila članom ŠS in predstavila svoj program dela:
•

•

•

•
•

•

•

povečati povezanost med slovenskimi in tujimi študenti (ne samo Erazmus študenti pač pa tudi
rednimi tujimi študenti) s sodelovanjem na projektih. Npr. tuji študent iz mojega letnika ima
zdaj idejo o turnirju šaha o kateri je govoril tudi z dekanom, za katero bi se potrudila, da bi se
realizirala. S tem bi študent vedel, da se upošteva tudi njegove predloge, mnenja ter dobil
motivacijo, da se še naprej trudi navezovati stike s slovenskimi študenti.
izboljšati sistem obveščanja in informiranja prvih letnikov glede raznih dogodkov. To bi storila
tako, da bi se naslednje leto že takoj na začetku oktobra povezala z bruci (bi si na brucovanju
zapisala par imen iz vsakega letnika ter jih kontaktirala preko fb-ja), jih spodbudila, da naredijo
svojo fb skupino v katero bi vključila zdajšnje člane sveta, ki bi jih nato še dodatno obveščali o
dogodkih. Prav tako bi jim še enkrat predstavila kaj in kje morajo imeti na ŠIS-u odkljukano, da
jim ŠIS res pošlje obvestila.
aktivno sodelovati pri prireditvah in projektih študentskega sveta, priredba okrogle mize,
popoldanskih delavnic (glede na to, da želimo čim več študentov pritegniti, da bi sodelovali pri
športnih aktivnostih, bi lahko imeli razne delavnice o zdravi prehrani ali pa povabili kakšnega
študenta iz Fakultete za zdravstvene vede, da nas na kratko poduči o tej temi,..),
sodelovati pri organizaciji strokovnega izobraževanja, mednarodnih konferenc in obiskovanja
sejmov doma in v tujini,
predlagati študentske ankete o delovanju študentskega sveta, na podlagi katerih bi ugotovili,
koliko študentje vedo o študentskem svetu in na katerih področjih bi želeli, da študentski svet
deluje bolj aktivno
biti študentom ves čas na voljo za pogovor o obstoječih težavah in predlogih možnih rešitev ter
aktivno in zavzeto zastopati interese in pravice študentov in se borila za izboljšanje
študentskega vsakdana
biti v podporo predsedniku in ga nadomeščati pri obveznostih, če bo ta zaradi kakršnih koli
razlogov zadržan.

Predsednica je dala na glasovanje predlog in ugotovila, da je
- Kristina Taja Grünfeld 9 glasov, 1 vzdržan.
Na glasovanje je bil dan naslednji
SKLEP ŠT. 4:
Za podpredsednico ŠS UP FTŠ Turistice je bila izvoljena članica Kristina Taja Grünfeld.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi za in enim vzdržanim glasom.

c) Za novega tajnika ŠS UP FTŠ Turistice je bila predlagana Kaja Vranc
Predsednik je dal na glasovanje predlog in ugotovila, da je
- Kaja Vranc prejela 9 glasov, 1 vzdržan.
Na glasovanje je bil dan naslednji
SKLEP ŠT. 5:
Za tajnika ŠS UP FTŠ Turistice je bila izvoljena članica Kaja Vranc.
Sklep je bil sprejet s 9 glasovi za in enim vzdržanim glasom.
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K točki 4
Kot predstavnika ŠS UP FTŠ Turistice v ŠS UP sta bila predlagana predsednik UP FTŠ Turistice Boris
Revo, katerem se kot predsedniku ŠS članice UP članstvo v ŠS UP avtomatsko prenese in član Nassim
Djaba.
Na glasovanje je bil podan naslednji
SKLEP ŠT. 6:
Kot predstavnika ŠS UP FTŠ Turistice v ŠS Univerze na Primorskem sta bila izvoljena Boris Revo in
Nassim Djaba.
Sklep je bil sprejet s 8 glasovi za, 2 člana sta bila vzdržana.

Seja se je zaključila ob 18:30 uri.

Zapisala: Kaja Vranc

(Dosedanja) predsednica ŠS UP FTŠ Turistice:
Nermina Vilić

Predsednik ŠS UP FTŠ Turistice:
Boris Revo

5

