
 

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

 

Brežice, 23. januar 2019 

 

Zapisnik 2. redne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 23. januarja 2019 v sejni sobi Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah s 

pričetkom ob 12:15 uri. 

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: 

Kaja Šetinc, Matevž Drenovec, David Boršo, Laura Lupše, Špela Ciglar Omerzu, Katja Murkovič 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Saša Kancler, Luka Gošek 

Neopravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: / 

Ostali prisotni: / 

Predsedujoči ŠS Fakultete za turizem UM: Katja Kokot 

 

Katja Kokot, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, je 

pozdravila vse člane Študentskega sveta Fakultete za turizem. 

 

Prodekanica za študentska vprašanja je preverila sklepčnost. Na podlagi ugotovitve o sklepčnosti, je 

Študentski svet Fakultete za turizem pričel sejo. 
 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Predstavitev dnevnega reda 2. redne seje ŠS FT UM 

2. Habilitacije 

3. Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic 

Univerze V Mariboru v letu 2019. 

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

 

Katja Kokot, 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. Habilitacije 

3. Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic 

Univerze V Mariboru v letu 2019. 

4. Razno 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Habilitacije 

 

Katja Kokot, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, je prisotne 
člane študentskega sveta pozvala, da podajo mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Boštjana Brumna. 

Člani so lahko pregledali rezultate študentske ankete za izvajalko in komentirali izvedbo njenih 

predmetov. 

 

Izoblikovan je bil sklep:  

 

Študentski svet FT UM daje pozitivno mnenje o pedagoškem delu dr. Boštjana Brumna. 

 

Izoblikovala se je tudi obrazložitev: 
 »Študentski svet ugotavlja, da je kandidat korekten in vedno pripravljen priskočiti na pomoč in je skozi 

celoten semester vedno dostopen in odziven preko svojega elektronskega naslova. Na morebitna 

vprašanja študentov odgovarja preko elektronske pošte ali osebnega pogovora pred ali po 
predavanjih.« 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Habilitacije 

 

Katja Kokot, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, je prisotne 
člane študentskega sveta pozvala, da podajo mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Valentine Božič. 

Člani so lahko pregledali rezultate študentske ankete za izvajalko in komentirali izvedbo njenih 

predmetov. 

 

Izoblikovan je bil sklep:  

 

Študentski svet FT UM daje pozitivno mnenje o pedagoškem delu dr. Valentine Božič. 

 

Izoblikovala se je tudi obrazložitev: 
 »Študentski svet ugotavlja, da je kandidat korekten in vedno pripravljen priskočiti na pomoč in je skozi 
celoten semester vedno dostopen in odziven preko svojega elektronskega naslova. Na morebitna 

vprašanja študentov odgovarja preko elektronske pošte ali osebnega pogovora pred ali po 
predavanjih.« 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 4) Predlog za člana Komisije za študijske zadeve na FT UM 
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Katja Kokot, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, je prisotne 
člane študentskega sveta seznanila z oblikovanim programom dela za leto 2019, ki ga je pripravila za 

prijavo na poziv za sofinanciranje delovanja študentskih svetov. Navzoče je povprašala ali imajo še 
kakšen naknaden predlog in jih povabila k diskusiji.  

 

Člani so izrazili strinjanje s čimer se izoblikoval naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem soglaša s pozivom za sofinanciranje stroškov delovanja in 
programa dela Študentskega sveta FT UM v letu 2019. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet 

 

Add 5) Razno 

 

Predsedujoča Katja Kokot je člane povprašala o morebitni problematiki znotraj posameznih letnikov. 

Študenti niso podali nobenih pripomb, pobud ali predlogov.  
 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 

Katja Kokot, prodekanja za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, se je 

prisotnim članom zahvalila za udeležbo in sodelovanje. 

 

Seja se je zaključila ob 12:45 uri. 

 

S spoštovanjem, 
 

  Katja Kokot 

  prodekanica za študentska vprašanja 

Fakultete za turizem UM 

   

 

Zapisnik zapisala: 

 

Katja Kokot, 

prodekanica za študentska vprašanja 

Fakultete za turizem UM 

 

 

Dostaviti: 

- 1x Članom ŠS FT UM po e-pošti 
- 1x Arhiv 

 


