
 

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

 

Brežice, 29. marec 2019 

 

Zapisnik 3. izredne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 29. marca 2019 v sejni sobi Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah s 

pričetkom ob 9:00 uri. 

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: 

Saša Kancler, Kaja Šetinc, Laura Lupše, Mateja Kuntarič, Matevž Drenovec,  

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Katja Murkovič , Luka Gošek, David Boršo, Špela 
Ciglar Omerzu 

Neopravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: / 

Ostali prisotni: Anja Lukan, Anja Govedič 

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. Potrditev dnevnega reda 3. izredne seje ŠS FT UM  

2. Habilitacija  

3. Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2017/2018  

4. Predlog za člana volilne komisije in volilnega odbora za dekanske volitve  

5. Razno  

6. Predlagane spremembe študijskih programov (doc. dr. Marjetka Rangus)   
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Add 1) Potrditev dnevnega reda 3. izredne 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. Potrditev dnevnega reda 3. izredne seje ŠS FT UM  

2. Habilitacija  

3. Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2017/2018  

4. Predlog za člana volilne komisije in volilnega odbora za dekanske volitve  

5. Razno  

6. Predlagane spremembe študijskih programov (doc. dr. Marjetka Rangus)  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Habilitacija 

 

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. Marka Koščaka. 

Člani so lahko pregledali rezultate študentske ankete za izvajalca in komentirali izvedbo njegovih 

predmetov. 

 

Izoblikovan je bil sklep:  

 

Študentski svet FT UM daje pozitivno mnenje o pedagoškem delu doc. dr. Marka Koščaka 

 

Izoblikovala se je tudi obrazložitev: »Študentski svet ugotavlja, da je kandidat vedno pripravljena 

priskočiti na pomoč in je skozi celoten semester vedno dostopen in odziven preko svojega 

elektronskega naslova. Njegova odzivnost je hitra in trudi se rešiti morebitne nesporazume ali 
nesoglasja, ki prihajajo s strani študentov. Na morebitna vprašanja študentov odgovarja preko 
elektronske pošte ali osebnega pogovora pred ali po seminarjih. Na svojih predavanjih uporablja veliko 

primerov iz prakse, kar pripomore k boljšemu razumevanju podane snovi.« 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2017/2018  

 

Predsedujoča Katja Kokot je prisotnim na kratko predstavila glavne ugotovitve v Samoevalvacijskem 

poročilu za študijsko leto 2017/2018. Poročilo je bilo sicer članom predhodno posredovano preko 

spleta. 

 

Oblikovan je bil naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za turizem za 
študijsko leto 2017/2018. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 4) Predlog za člana volilne komisije in volilnega odbora za dekanske volitve 

 

Predsedujoča Katja Kokot je prisotne seznanila, da bodo v mesecu juniju potekale dekanske volitve in 

da mora v skladu s statutom UM eden izmed članov volilne komisije in volilnega odbora biti študent. 
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Sama je predlagala za članico volilne komisije študentko Lauro Lupše in za članico volilnega odbora 

sebe, Katjo Kokot 

 

Izoblikovan je bil naslednji sklep: 

 

Študentski svet FT UM predlaga študentko Lauro Lupše za članico volilne komisije za volitve dekana 

Fakultete za turizem UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Izoblikovan je bil naslednji sklep: 

 

Študentski svet FT UM predlaga študentko Katja Kokot kot predstavnico študentov in hkrati članico 
volilnega odbora za volitve dekana Fakultete za turizem UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 5) Razno 

 

Predsedujoča je člane seznanila z načrti za projekt Teden zdravja in člane ŠS FT UM zadolžila za 
promocijo dogodkov. Navzoče je povprašala po morebitnih težavah znotraj letnik, vendar ni bilo 

nobenih pripomb. 

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 

Add 6) Predlagane spremembe študijskih programov (doc. dr. Marjetka Rangus) 

 

Predsedujoča je besedo predala doc. dr. Marjetki Rangus, ki je navzočim predstavila predlagane 
spremembe študijskih programov VS, UN in MAG študija. Po predstavitvi je sledila krajša debata, 
polemike so bile predvsem glede predlaganih imen študijskih programov. Zaradi velike količine 
informacij je doc. dr. Marjetka Rangus predlagala, da ji člani ŠS FT UM komentarje na spremembe 

študijskih programov pošljejo v roku enega tedna preko spleta. 

 

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 9:40 uri. 

 

   

 

Zapisnik zapisala: 

 

Katja Kokot, 

prodekanica za študentska vprašanja 

Fakultete za turizem UM 

 

 

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

 


