
 

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

 

Dobležiče, 30. marec 2020 

 

Zapisnik  2. izredne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 30. marca 2020 ob 8h preko komunikacijskega orodja MS teams, torej je potekala 

online.  

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Mojca Bračun, Tjaša Randl, Vera Stepanov, Maruša Rau, 
Klara Liza Schulz, Petar Milošević, Joško Glavina, Aida Babajić, Nikola Stanković, Miha Puh, Nika 
Kramžar, Mark Zgrinskić, Sara Golob, Martina Senekovič, Anja Kraševec, Patricija Kelhar, Kaja Šetinc, 
Lidija Kočevar 
 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: / 

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 1. izredne seje ŠS FT 
UM. 

 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 2. izredne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 4. redne seje ŠS FT UM  
3. Samoevalvacijsko poročilo (SEP) za študijsko leto 2018/19 FT UM 

4. Študijske zadeve 

5. Razno  
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Add 1) Potrditev dnevnega reda 4. 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. Potrditev dnevnega reda 2. izredne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 4. redne seje ŠS FT UM  
3. Samoevalvacijsko poročilo (SEP) za študijsko leto 2018/19 FT UM 

4. Študijske zadeve 

5. Razno  

 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje dnevni red 2. izredne seje ŠS FT UM.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Potrditev zapisnika 4. 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 4. redne seje Študentskega sveta FT 
UM. Pritožb nanj ni bilo. 
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje zapisnik 4. redne seje Študentskega sveta Fakultete 
za turizem.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Samoevalvacijsko poročilo (SEP) za študijsko leto 2018/19 FT UM 

 

Predsedujoča Laura Lupše je prisotnim povedala, da so člani komisije za ocenjevanje kakovosti FT UM 
pripravili samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2018/19. Članici komisije za ocenjevanje 

kakovosti sta iz vrst študentov članici Laura Lupše in Patricija Kelhar.  Predsedujoča je članico  
Patricijo Kelhar povabila, da na kratko predstavi glavne ugotovitve v samoevalvacijskem poročilu za 
študijsko leto 2018/2019. Poročilo je bilo sicer članom predhodno posredovano preko elektronske 

pošte.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za turizem za 
študijsko leto 2018/2019. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 4) Študijske zadeve 

 

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

povedala, da se je z uvedbo prenovljenih študijskih programov vključila italijanščina kot obvezen 
predmet. Ker pa bodo še nekateri študentje končali po starih študijskih programih, bi bilo zaželjeno, 
da se italijanščina uvede kot obvezen izbirni predmet. Predsedujoča je povprašala kakšno je mnenje 
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navzočih o omenjeni zadevi. Navzoči so se strinjali, da je odlično, da je uvede italijanščina kot 
obvezen izbirni predmet.  

 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem v študijskem letu 2020/21 predlaga izvajanje italijanskega 

jezika kot enega od treh izbirnih predmetov na vseh študijskih programih Fakultete za turizem 
Univerze v Mariboru. Ostala dva predmeta izberejo študenti sami po študijskih programih. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Predsedujoča Laura Lupše je povedala, da je ŠS FT na svoji 1. izredni seji sprejel sklep o povišanju 
vpisnine v višini 2€ in se omenjeni prispevek nameni za delovanje študentskega sveta FT. Laura 
Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem je povedala, da se je na njo 
obračalo kar nekaj študentov s vprašanjem ali lahko ŠS pomaga socialno ogroženim študentom pri 
sofinanciranju terenskih vaj. Predsedujoča je povedala, da trenutno ŠS še nima socialnega fonda, ki bi 

lahko pomagal socialno ogroženim študentom pri financiranju terenskih vaj. Predsedujoča je 
povedala, da bi bilo pametno, da se ustanovi denarni fond, ki bi pomagal socialno ogroženim 
študentom pri sofinanciranju terenskih vaj. Sledila je razprava s člani. Člani so predlagali, da se 
določijo jasni kriteriji z vodstvom kako se bodo omenjena sredstva razdeljevala. Laura Lupše, 
prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je predlagala, da se 
prispevek od povečanja vpisnine razdeli sledeče: 1€ se nameni za delovanje Študentskega sveta FT, 
1€ pa se nameni v denarni fond, ki bo pomagal socialno ogroženim študentom pri sofinanciranju 
terenskih vaj. 

 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem sprejme sklep o ustanovitvi denarnega sklada, ki bo pomagal 

socialno ogroženim študentom pri financiranju terenskih vaj. Sredstva se bodo zbirala iz naslova 
vpisnin v višini enega evra ter s finančnim prispevkom Fakultete za turizem, z denarjem sklada pa 
bo upravljal Študentski svet Fakultete za turizem UM. 
Pred ustanovitvijo sklada je z vodstvom fakultete potrebno določiti jasna merila in kriterije za 
razdeljevanje sredstev. V kolikor se jasna merila ne določijo, Študentski svet Fakultete za turizem 
odstopa od ustanovitve sklada. 

 

Skladno s sklepom 6, ki je bil sprejet na 1. izredni seji Študentskega sveta FT UM dne 22.1.2020 
Študentski svet Fakultete za turizem UM predlaga, da se stroški vpisnine povišajo v vrednosti dveh 
evrov na študenta, od tega se  1€ nameni za delovanje Študentskega sveta FT UM, 1€ pa se 
prispeva v denarni sklad, ki bo pomagal socialno ogroženim študentom pri financiranju terenskih 
vaj. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Add 5) Razno 

 

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

povedala, da glede na to, da bruci, ko pridejo v Brežice ne poznajo mesta, restavracij niti delovanja 
fakultete in informacijskih storitev UM. Predsedujoča je predlagala, da bi se oblikoval priročnik za 
bruce. Člani so se strinjali in sledila je razprava o priročniku.  
 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je člane 
Študentskega sveta FT povprašala o morebitnih težava in vprašanjih, ki se jim porajajo.  
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Članica Lidija Kočevar je predlagala, da bi se s strani ŠS FT podeljevala listina za najbolj aktivnega 
študenta FT na obštudijskem področju UM. Članica Patricija Kelhar je predlagala, da tistemu 
študentu, ki se podeli listina, se ga potem tudi predlaga za prejemnika listine za izjemen prispevek k 

razvoju obštudijskih dejavnosti na UM, ki se vsako leto podeljuje s strani UM. Predsedujoča je 
povedala, da se bo pozanimala kako je s podeljevanjem listine in ali je možno, da ŠS podeljuje 
predlagano listino. 

 

Član Mark Zgrinskič je predsedujočo povprašal kako je s praktičnim usposabljanjem zaradi nastale 
situacije s koronavirusom in, da bi zaključni letniki že morali pričeti praktično usposabljanje ampak ga 
zaradi Covid-19 še niso. Predsedujoča je povedala, da se bo pozanima kako je s praktičnim 
usposabljanjem in jim sporočila.  
 

Član Petar Milošević je predsedujočo povprašal kako je s plačevanjem najemnine študentskih 
stanovanj, glede na to, da so vsi študentje odšli domov in so stanovanja prazna. Predsedujoča je 
povedala, da bo povprašala kako bo z najemnino in bo članom sporočila informacije.  

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.   
 

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 9:10 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 


