
 

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

 

Dobležiče, 06. maj 2020 

 

Zapisnik  3. izredne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 06. maja 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, 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: Aida Babajić 

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 3. izredne seje ŠS FT 
UM. 

 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 3. izredne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 2. izredne seje ŠS FT UM  
3. Cenik storitev FT UM za študijsko leto 2020/2021 

4. Obštudijska dejavnost na FT UM  
5. Priročnik za bruce  
6. Razno  
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Add 1) Potrditev dnevnega reda 3. izredne 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 3. izredne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 2. izredne seje ŠS FT UM  
3. Cenik storitev FT UM za študijsko leto 2020/2021 

4. Obštudijska dejavnost na FT UM  
5. Priročnik za bruce  
6. Razno  

 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje dnevni red 3. izredne seje ŠS FT UM.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

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

 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje zapisnik 2. izredne seje Študentskega sveta Fakultete 
za turizem.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Cenik storitev FT UM za študijsko leto 2020/2021 

 

Predsedujoča je članom Študentskega sveta Fakultete za turizem Univerze v Mariboru predstavila 
cenik storitev Fakultete za turizem UM  za študijsko leto 2020/21, ki je bil članom predhodno 
posredovan po elektronski pošti. Predsedujoča je podrobno razložila cenik storitev in cenik primerjala 

z lanskoletnim cenikom. Prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v 
Mariboru je navzoče pozvala k razpravi. Ker razprave ni bilo je predlagala naslednji sklep:  
 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje predlog cenika storitev Fakultete za turizem UM za 

študijsko leto 2020/2021. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

*Ob 8:20 zapusti sejo Kaja Šetinc. 

 

Add 4) Obštudijska dejavnost na FT UM 

 

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

povedala, da jo je prodekanica za študijske zadeve na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru doc. 
dr. Marjetka Rangus pozvala, da se med študenti med seboj pogovorijo o obštudijski dejavnosti, ki je 
vrednotena z ECTS. Predsedujoča je povedala, da bodo študentje ob vpisu v višji letnik vabljeni, da 
izbirajo različne oblike obštudijskih dejavnosti. Na voljo bodo predvsem športne aktivnosti za katere 
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so študentje velikokrat izpostavili, da jih pogrešajo v Brežicah. Laura Lupše, prodekanica za 
študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je povedala, da se more Študentski 
svet FT UM angažirat za ustrezno promocijo obštudijske dejavnosti, da bi se na FT UM zbrala 
zadostna ekipa študentov in bi se izvajala izbrana športna dejavnost, ki bi bila za študente Fakultete 
za turizem brezplačna, ob tem pa bi lahko pridobili dodatne ECTS, ki se študentom vpišejo v prilogo k 
diplomi. Predsedujoča je navzoče pozvala k razpravi. Člani Študentskega sveta Fakultete za turizem 
Unvierze v Mariboru so izpostavili, da bi bilo dobro izvsti anketo, ki bi dosegla vse študente, v kateri 
bi lahko izrazili svoje mnenje o izvajanju športnih aktivnosti in kakšna vrsta športne aktivnosti bi to 
bila. Predsedujoča je povedala, da bo sestavila anketo in jo posredovala študentom preko 

elektronskega naslova. 

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

Add 5) Priročnik za bruce  
 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je 
povedala, da bo Študentski svet FT UM moral začeti s pripravo vsebin in poglavij, ki bodo v priročniku 
za bruce. O poglavjih, ki naj bi bili v priročniku so se člani že pogovorili na prejšnji seji, sedaj pa je 
predsedujoča povedala, da si bodo člani poglavja med seboj razdelili, da bo vsak prispeval nekaj k 

oblikovanju priročnika. Sledila je razprava o razdelitvi poglavij. 
 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

Add 6) Razno 

 

 

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

navzoče člane povprašala o aktualni študentski problematiki. Člani Študentskega sveta Fakultete za 
turizem Univerze v Mariboru so povedali, da trenutno poteka vse tako kot mora in, da ni nekih 

aktualnih težav.  
 

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

povedala, da opaža, da velika večina študentov ne ve kdo so člani Študentskega svet FT UM, zato bi 
lahko čas karantene izkoristili tako, da bi vsakega izmed članov ŠS FT UM predstavili na socialnih 
omrežjih. Prisotni člani so se strinjali, da je to dobra zamisel. Predsedujoča je prisotne pozvala, da ji 
do 8.5.2020 na njen e-naslov pošljejo svojo sliko in kratek opis sebe. Predsedujoča je povedala, da bo 
vsak dan na družbenih omrežjih Študentskega sveta fakultete za turizem Univerze v Mariboru 

objavila in predstavila dva ali tri člane Študentskega sveta Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.  
 

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 
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Zapisnik zapisala: 

 

Laura Lupše, 
prodekanica za študentska vprašanja, 
 predsedujoča ŠS FT UM 

 

Dostaviti: 

- 1x članom ŠS FT UM po e-pošti 
- 1x arhiv 


