
 

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

 

Dobležiče, 23. april 2021 

 

Zapisnik 4. redne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 23. aprila 2021 ob 9h preko komunikacijskega orodja MS teams.  

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Lidija Kočevar, Mark Zgrinskić, Patricija Kelhar, Anja 

Kraševec, Maruša Rau, Aida Babajić, Joško Glavina, Tjaša Randl, Sara Golob, Klara Liza Schulz, Petar 
Milošević, Kaja Šetinc, Vera Stepanov 

 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM:  Stela Levačić, Nika Kramžar, Hana Šobar, Nikola 
Stanković 

Neopravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: /  

Ostali prisotni: Doc. dr. Andreja Trdina, asist. Nejc Pozvek  

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 4. redne seje ŠS FT UM. 
 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje ŠS FT UM  
3. Ocenjevanje kakovosti  

4. Projekti ŠS FT v mesecu maju 

5. Razno 

 

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: 

 

Predlagani dnevni red:  

 

1. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje ŠS FT UM  
3. Ocenjevanje kakovosti  

4. Projekti ŠS FT v mesecu maju 
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5. Razno 

  

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje dnevni red 4. redne seje ŠS FT UM.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Potrditev zapisnika 3. 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 3. redne seje Študentskega sveta FT 
UM. Pritožb in komentarjev ni bilo.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje zapisnik 3. redne seje Študentskega sveta Fakultete za 
turizem.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Ocenjevanje kakovosti 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, je 
prisotne člane študentskega sveta seznanila, da sta na seji prisotna predsednica Komisije za 

ocenjevanje kakovosti FT UM, doc. dr. Andreja Trdina in član Komisije za ocenjevanje kakovosti FT UM 

asistent Nejc Pozvek.  

Predsedujoča je besedo predala gostoma.  
 

Doc. dr. Andreja Trdina in asistentk Nejc Pozvek sta predstavila sistem ocenjevanja kakovosti na 

Fakulteti za turizem, prav tako pa sta predstavila samoevalvacijsko poročilo in pomen le-tega za 

študente. Po njuni predstavitvi je sledila razprava s člani Študentskega sveta FT.  
 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 

*9:50 Doc. dr. Andreja Trdina in asist. Nejc Pozvek zapustita sejo.  

 

Add 4)  Projekti ŠS FT v mesecu maju 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je 
navzočim predstavila projekte, ki so bili planirani za mesec maj. Predsedujoča je povedala, da se bo 
Teden mentalnega zdravja izvedel online v obliki delavnic. Za organizacijo Tedna mentalnega zdravja 

je predsedujoča povedala, da je zadolžena članica ŠS FT Aida Babajić. Prav tako je predsedujoča 
povedala, da je bil v mesecu maju planiran teambuilding za člane ŠS FT in medfakultetni piknik ŠS FT in 
ŠS FE. Oba dogodka se zaradi ukrepov ne bosta mogla izvesti v takšni obliki kot sta bila sprva planirana. 
Predsedujoča je predlagala, da se ta dva dogodka prestavi na mesec junij, upajoč, da se bodo razmere 
izboljšale. Prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, Laura Lupše 
je povedala, da je prav tako bil planiran projekt Škisova tržnica. Organizatorji Škisove tržnice so se 
odločili, da bo letošnja Škisova tržnica potekala virtualno in sicer z osrednjim dogodkom koncertom, ki 
bo potekal 27.5.2021. Predsedujoča je predlagala, da se dogodek vseeno izvede, vendar v drugačni 
obliki kot je bilo sprva predvideno. Predsedujoča je predlagala, da se zakupijo karte za virtualni koncert, 
ki se bodo preko nagradne igre na družbenih omrežjih podelili med študente. Člani Študentskega sveta 
FT so predlagali, da se nabavi  kart. Laura Lupše se je strinjala.  
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Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

 

Add 5) Razno 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je navzoče 
povprašala o trenutni študentski problematiki. Pripomb na to temo ni bilo.  

 

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 09:15 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 


