
 

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

 

Brežice, 26. november 2019 

 

Zapisnik 1. redne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 26. novembra 2019 v sejni sobi Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah s 

pričetkom ob 12:00 uri. 

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: 

Mojca Bračun, Vera Stepanov, Maruša Rau, Tjaša Randl, Klara Liza Schulz,  Patricija Kelhar, Nikola 
Stanković, Miha Puh, Joško Glavina, Petar Milošević, Nika Kramžar, Aida Babajić, Mark Zgrinskić, Sara 
Golob, Martina Senekovič, Anja Kraševec, Lidija Kočevar 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM:  

Neopravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Kaja Šetinc 

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 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 predlagala dopolnitev dnevnega reda z novo 

tretjo in osmo točko dnevnega reda. S tem se vse ostale točke smiselno spremenijo. 
 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Predstavitev dnevnega reda 1. redne seje ŠS FT UM 

2. Podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata – doc. dr. Maja Turnšek 

3. Popravek in dopolnitev sklepa št. 5 sprejetega na 8 korespondenčni seji 

4. Zapisniki – habilitacije  

5. Brucovanje 

6. Dobrodelni december  

7. Teambuilding ŠS FT  
8. Predbožična zabava 

9. Tekoče zadeve, pobude in predlogi 
10. Razno   
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Add 1) Potrditev dnevnega reda 1. 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: 

 

1. Predstavitev dnevnega reda 1. redne seje ŠS FT UM 

2. Podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata – doc. dr. Maja Turnšek 

3. Popravek in dopolnitev sklepa št. 5 sprejetega na 8 korespondenčni seji 
4. Zapisniki – habilitacije  

5. Brucovanje 

6. Dobrodelni december  

7. Teambuilding ŠS FT  
8. Predbožična zabava 

9. Tekoče zadeve, pobude in predlogi 
10. Razno 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata – doc. dr. Maja Turnšek 

 

Točka je zaprta za javnost. 
 

 

Add 3) Popravek in dopolnitev sklepa št. 5 sprejetega na 8 korespondenčni seji 
 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, je 
prisotne člane študentskega sveta seznanila z razpisom 8. korespondenčne seje, ki je bila izvedena v 
sestavi študentskega sveta 2018/19. Predsedujoča je predstavila sklep, ki je bil izoblikovan na 8. 

korespondenčni seji. Sklep ni bil ustrezno oblikovan zato je predsedujoča sklep 5 popravila in dopolnila. 

 

Izoblikovan je bil predlog popravka in dopolnitve sklepa 5: 

Sklep 5: 

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 2018/19 predlaga kandidata:  
• asist. Tomi Špindler 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 4) Zapisniki - habilitacije 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je člane 
seznanila z zapisniki ŠS FT UM. Predsedujoča je povedala, da so zapisniki sej ŠS FT UM javni in dostopni 

na spletni strani Fakultete za turizem. Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja FT UM je 

predlagala, da bi se točka o habilitacijah zaprla za javnost. Člani so izrazili strinjanje s čimer se 
izoblikoval naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem soglaša z zaprtjem celotne točke o habilitacijah v zapisnikih za 

javnost.  
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Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 5) Brucovanje 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je člane 
seznanila z dogodkom brucovanje, ki se bo organiziral v decembru. Predsedujoča je povedala, da bo 

brucovanje potekalo v sodelovanju s Fakulteto za energetiko (v nadaljevanju FE UM). Laura Lupše, 
prodekanica za študentska vprašanja FT UM je povedala, da bo brucovanje v sredo, 11.12.2019 od 21h 

dalje v MC hostel Brežice. Sledila je razprava o brucovanju. 

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 

Add 6) Dobrodelni december 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je člane 
seznanila z »projektom« dobrodelni december, ki poteka vsako leto. Predsedujoča je člane seznanila, 
da na ravni UM že poteka zbiralna akcija igrač in sladkarij za otroke iz socialno ogroženih družin, 
predsedujoča je povedala, da bo FT prav tako sodelovala v zbiralni akciji. Laura Lupše, prodekanica za 
študentska vprašanja FT UM je navzoče pozvala, da podajo predloge o dobrodelnih projektih, ki bi se 

izvedli v decembru s strani ŠS FT UM. Sledila je razprava. 

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

Add 7) Teambuilding ŠS FT 

 

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

izpostavila, da je v mesecu decembru planiran teambuilding za člane študentskega sveta FT UM. 
Predsedujoča je člane seznanila s finančnim proračunom, ki je na voljo za financiranje teambuildinga. 
Predsedujoča ŠS FT je povedala, da bo kontaktirala Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru (v 

nadaljevanju ŠOUM) za pomoč pri financiranju avtobusnega prevoza na teambuilding. Predsedujoča 
ŠS FT je odprla razpravo o datumu in tematiki teambuildinga. 
 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

 

 

 

Add 8) Predbožična zabava 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je člane 
seznanila, da je v mesecu decembru planirana predbožična zabava za študente FT UM. Predsedujoča 
je člane pozvala, da podajo predlog o datumu in prostoru predbožične zabave. 
 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 

 

Add 9) Tekoče zadeve, pobude in predlogi 
 

Predsedujoča ŠS FT Laura Lupše je člane pozvala, da do naslednje seje podajo predloge o aktivnostih 

oz. projektih, ki bi jih lahko vključili v program dela za koledarsko leto 2020. Prisotne je seznanila z 

načrtom izvedbe preostalih projektov, ki bodo prijavljeni na poziv za financiranje s strani KIDŠ. Prav 
tako je predstavila trenutno organizacijsko stanje projektov, ki bodo izvedeni v mesecu decembru 

(brucovanje, predbožična zabava, teambuilding ŠS FT, dobordelni december) ter pozvala člane, da 
prispevajo svoje ideje glede programa in promocije prireditev. 
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Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 

 

Add 10) Razno 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja je študente povprašala o morebitni študentski 
problematiki znotraj posameznega letnika. Člani niso podali nobenih pripomb. 

 

Članica Lidija Kočevar je izpostavila, da se ji zdi smiselno, da glede na to, da smo na Fakulteti za turizem 

in naj bi spodbujali butično in lokalno, da bi se hrana za pogostitev na projektih, ki jih izvaja ŠS FT (teden 

zdravja, Trivia večer…) naročala drugje kot v Sparu npr. pri lokalnih ponudnikih.  

Predsedujoča ŠS FT UM je povedala, da ima Fakulteta za turizem odprto letno naročilnico pri podjetju 
Spar in, da se bo pozanimala kako je s tem.  

 

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 13:30 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 


