
 Aktivnost 

Predviden 

datum 

izvedbe 

Opis 

1. Delavnice 

 

 

 

 

 

Skozi celo 

leto 

Tekom celega leta se bomo potrudili 

organizirati marsikatero delavnico za 

vse študente FT UM. Pri organiziranju 
delavnice se bomo poskušali povezati 

s Kariernim centrom UM, ki bi nam 

pomagal pri izvedbi delavnic. Trenutno 

se še ne moremo opredeliti katere 
teme delavnic bi izvedli, saj so 

tematike odvisne od izbire 

predavateljev in področja, ki ga 

pokrivajo ter zanimanja študentov. 

2. Vlogi 

 

 

 

 

Skozi celo 

leto 

Glede na to, da nam situacija s Covid-

19 trenutno ne prizanaša smo se 
odločili, da bomo dali več poudarka na 
promocijo ŠS FT na socialnih omrežjih, 
hkrati pa bi radi študentom FT podali 
kakšen koristen nasvet. Tekom leta 
bomo posneli nekaj vlogov, ki bodo 

tematsko obarvani (npr. kuharski vlog, 

travel vlog ipd.). Vloge bomo snemali 

člani ŠS FT in jih potem objavili na 
socialnih omrežjih ŠS FT.  

3.  
Trivia night s FT, PF, FNM in 

EPF 

 

 

 

 

 

Marec 

Pri omenjenemu projektu smo se 

odločili povezati s ŠS EPF, ŠS FNM in ŠS 
PF v želji, da skupaj pripravimo skupni 

trivia večer za študente vseh štirih 
fakultet. Študenti bi sodelovali tako, 

da bi se povezali v skupine, ki bi 

tekmovale med sabo. Vprašanja za 
trivia nigt bi pripravili vsi štirje 

študentski svetovi in bi bili razdeljeni 
na sklope. Prvim trem uvrščenim 
skupinam bomo podelili nagrade. 

4.  
Študentska strokovna 

ekskurzija 

 

 

 

 

 

 

Marec 

V okviru poziva za sofinanciranje 

želimo prijaviti projekt študentsko 
strokovno ekskurzijo za študente FT 

UM. Odpravili se bomo na enodnevni 

izlet po Sloveniji, kjer si bomo 

pogledali primere dobrih praks, da 

bomo teorijo lažje razumeli v praksi. 
Študente bomo pozvali, da s svojim 

inovativnim pristopom pomagajo pri 

oblikovanju ekskurzije. Omenjeni 

projekt bo primarno namenjen 

študentom FT UM, vendar bomo na 
ekskurzijo prav tako povabili 

profesorje naše fakultete.  



5. Poslovni teden 

 

 

 

 

 

 

Marec 

Ker se zavedamo, da se marsikateri 

študent po zaključku fakultete odloči 
za samostojno pot, smo se odločili, da 

bomo študentom predstavili 
podjetnike/vlogerje/influencerje, ki 

delujejo na področju turizma. 
Udeleženci si bodo lahko ustvarili 
konkretno sliko s čim vse se lahko 

srečaš, ko se podaš na samostojno 
pot, kakšne so prednosti, slabosti in 
priložnosti na našem področju, prav 

tako pa bodo lahko dobili informacije s 

prve roke.   

6. Teden zdravja 

 

 

 

 

 

 

 

April 

Dan zdravja, ki ga obeležujemo 7. 
aprila že sedaj tradicionalno izvajamo 

na Fakulteti za turizem, ker se 

zavedamo pomena zdravega načina 
življenja in redne telesne aktivnosti. 
Dan zdravja bomo obeležili tako, da 

bomo tekom celotnega tedna izvajali 

različne vrste aktivnosti povezane z 

gibanjem in zdravim življenjskim 
slogom. V letu 2021 planiramo (v 

kolikor bodo razmere to dopuščale) 
zdrav zajtrk za zaposlene in študente 
Fakultete za turizem in delavnico na 

temo gibanja ter zdravega načina 
življenja.  

7. 
 

Teambuilding za člane ŠS FT  

 

 

 

 

April/maj 

Dobro delovanje Študentskega sveta 
temelji na dobrih medsebojnih 

odnosih, povezanosti in motiviranosti 

članov ŠS FTUM. Zaradi boljšega 
medsebojnega povezovanja in večje 
motiviranosti se bomo odpravili na 

enodnevni teambuilding, ki bo 

namenjen članom ŠS FT UM. 

8. 
Obisk študentskega kongresa – 

Turizmijada v Budvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 

Sedaj že tradicionalno vsako leto 
obiščemo kongres študentov 

hotelirstva in turizma, ki se odvija v 

Črni Gori. Kongresa se vsako leto 
udeleži veliko študentov iz različnih 
fakultet, predvsem s področja Bivše 
Jugoslavije, vsako leto pa je vse več 
fakultet tudi iz drugih delov Evrope. 

Obisk kongresa je odlična priložnost za 
povezovanje  s strokovnjaki s področja 

turizma in bodočimi diplomanti 
turizma. Naši študenti se vsako leto 

udeležijo tudi Case study tekmovanja, 
ki po uspehu zagotavlja izredni 

mednarodni dosežek. Del dogajanja so 
tudi športna tekmovanja, ki še 

dodatno krepijo vezi med študenti 
drugih fakultet. 



9. 
 

Škisova tržnica 

 

 

 

 

 

Maj 

V mesecu maju bo potekala Škisova 

tržnica 2021. Ker se nam omenjeni 
dogodek zdi odlična stvar za druženje, 

zabavo in povezovanje, saj lahko 

študenti uživajo v ritmih najboljših 
glasbenih in tujih izvajalcev in obiskale 

študentske klube na stojnicah. V 
sklopu omenjenega projekta želimo 

organizirati avtobusni prevoz na 

Škisovo tržnico.  

10. 
Mental health awareness 

week 

 

 

 

Maj 

Med 10.-16.5.2021 bo potekal teden 

mentalnega zdravja. Ker se zavedamo 

pomena mentalnega zdravja, sploh v 

časih katerih smo, želimo organizirati 
delavnico na temo mentalnega 

zdravja.  

 

 

11. Predizpitni piknik FT IN FE UM 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 

V letošnjem letu želimo že 
tradicionalno organizirali piknik za 

študente fakultete za turizem in 
študente fakultete za energetiko. 

Glede na to, da se že sedaj 
tradicionalno na brucovanju 

povezujemo s fakulteto za energetiko 

smo se odločili, da se bomo pri 
predizpitnem pikniku še naprej 
povezovali z FE zaradi dobrega 

sodelovanja pri brucovanju in zaradi 

dobrega odziva študentov na 
medfakultetno povezovanje. Piknik 

bomo popestrili z športnimi igrami kot 
so: nogomet, odbojka itd. med obema 

fakultetama.  

12. Kino večer 

 

 

 

 

 

Oktober ali 

november 

Organizirali bomo kino večer za vse 
študente FT UM. Za omenjeni projekt 

smo se odločili, ker je bil s strani 
študentov pokazano veliko zanimanje 

za kino večer. Menimo, da se na 
omenjenemu projektu lahko še 
dodatno povežemo s študenti in 

promovirano. Skupaj s študenti bomo 
izbrali film in pripravili vse potrebno, 

da bo na Fakulteti prevladalo vzdušje 
kot v pravem kinu.   

 

13. Ekskurzija v Novi Sad 

 

 

 

 

November 

Že sedmo leto zapored bomo 
organizirali ekskurzijo v Novi Sad na 

kongres, ki je namenjen študentom 
hotelirstva in turizma. Kongres je 

primeren za naše študente saj na 
kongresu osvojijo nova znanja s 

področja turizma, prav tako pa se 
povežejo s študenti turizma iz drugih 

držav.  



14. Brucovanje 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober ali 

november 

Brucovanje je sedaj že tradicionalni 
projekt na katerem z manjšim krstom 
uradno medse sprejmemo bruce in z 

dnem brucovanja postanejo naši 
kolegi in kolegice. Zaradi dobrega 

sodelovanja z FE UM se bomo zopet 

povezali z omenjenim študentskim 
svetom FE UM. Brucovanje bomo 

organizirali v Brežicah in bo 
namenjeno brucom FT in FE  in pa tudi 

ostalim študentom obeh fakultet. V 
sklopu brucovanja bomo za bruce 

pripravili kratek kulturno-animacijski 

program.  

 

15. 
 

Dobrodelni december na FT 

 

 

 

 

 

 

 

December 

Mesec december velja za mesec sreče, 
veselja in dobrodelnosti. Vsako leto se 

pridružimo dobrodelni akciji, ki jo 
organizira Študentski svet UM, v 

letošnjem letu pa bi dodali še svojo 
noto dobrodelnosti. Obiskali bomo 

dom upokojencev Brežice in tako 
upokojencem polepšali dan z našim 

obiskom in prepevanjem pesmi. Prav 

tako bi za študente FT UM organizirali 
dobrodelno stojnico, kjer bi našim 

študentom ponujali brezplačen čaj, 
kavo, piškote ali kakšen drug napitek 

oziroma prigrizek. 

16. 
 

Ko študent na rajžo gre 

 

 

 

 

 

 

December 

Glede na to, da vsako leto na 

Fakulteto za turizem pride kar nekaj 

Erasmus študentov smo se ŠS FT 
odločili, da se z njimi povežemo in 

pripravimo dogodek, na katerem bodo 

Erasmus študenti iz različnih držav 
predstavili svojo kulturo, jezik in 

kulinariko. Če nam bo prostor to 
dopuščal bi Erasmus študenti pripravili 
manjši prigrizek za naše študente, ki je 

tradicionalen za državo iz katere 
prihajajo.  

 


