
 

 

 

Dobležiče, 25.11.2021 

 

Članom Študentskega sveta Fakultete za turizem Univerze v Mariboru 

 

Zadeva: 5. korespondenčna seja Študentskega sveta Fakultete za turizem 

 

Predlagam, da Študentski svet Fakultete za turizem Univerze v Mariboru zaradi nemotenega poteka 

aktivnosti izvede 5. korespondenčno sejo in izglasuje naslednji sklep: 
 

SKLEP 1: Člani ŠS FT UM soglašajo s sklicem 5. korespondenčne seje.  
 

Študentski svet Fakultete za turizem UM skladno s 4. členom Pravilnika o priznanjih in nagradah FT UM 

imenovati dobitnika nagrade za najboljšega pedagoga, upoštevajoč rezultate študentske ankete, 
dostopnosti in odzivnosti pedagoga, pomoč pedagoga študentom ter drugih relevantnih faktorjev v 
študijskem letu 2020/21. Na 7. izredni seji ŠS FT smo obravnavali kateri kandidati so glede na rezultate 

študentske ankete med 10% najbolje ocenjenih pedagogov.  
 

Predlagam, da Študentski svet Fakultete za turizem sprejme naslednji sklep: 
 

SKLEP 2: Študentski svet Fakultete za turizem skladno s 4. členom Pravilnika o priznanjih in nagradah 
FT UM, za dobitnika nagrade za najboljšega pedagoga, upoštevajoč rezultate študentske ankete, 
dostopnosti in odzivnosti pedagoga, pomoč pedagoga študentom ter drugih relevantnih faktorjev, v 
študijskem letu 2020/21 predlaga kandidata:  

 

• viš. pred. mag. Bojana Kureža 

 

Pri planiranju izpitnih rokov za študijsko leto 2021/22 je potrebno za določene učne enote razpisati 
izpitne roke nekaj dni izven izpitnega obdobja za 1. in 2. letnike VS in UN, ker je po novih študijskih 
programih več učnih enot in se ne izide, da so vsi izpitni roki znotraj izpitnega obdobja. Prav tako se s 
tem zamikom lahko zadosti pravilu o neprekrivanju rokov in ustreznem razmaku med posameznimi 

izpiti. 

 

Predlagam, da Študentski svet Fakultete za turizem sprejme naslednji sklep:  

 

SKLEP 3: Študentski svet Fakultete za turizem daje soglasje, da se zaradi izrednih razmer (v kolikor bi 
bilo potrebno), da se posamezne izpitne roke za študijsko leto 2021/22 za študente nekaterih letnikov 
dodiplomske stopnje pomakne izven izpitnega obdobja, da se lahko zadosti pravilu o neprekrivanju 

rokov in ustreznem razmaku med posameznimi izpiti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prosim, da glasovnico z vašo odločitvijo vrnete prodekanici za študentska vprašanja ali jo izpolnjeno 

pošljete na e-mail: laura.lupse@student.um.si najkasneje do petka, 26.11.2021 do 12:00 ure. 

Morebitne pripombe in predloge mi posredujte v pisni obliki skupaj z glasovnico. Prosim, da glasovnico 

oddate vsi člani z volilno pravico.  

 

 

Lep pozdrav, 

                                                                    Laura Lupše, 
                  prodekanica za študentska vprašanja ŠS FT UM 

 

Priloga: 

- Glasovnica 
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