
 

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

 

Brežice, 2.marec 2020 

 

Zapisnik 4. redne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 2. marca 2020 v sejni sobi Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah s 

pričetkom ob 11:00 uri. 

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: 

Mojca Bračun, Tjaša Randl, Vera Stepanov, Maruša Rau, Klara Liza Schulz, Petar Milošević, Joško 
Glavina, Aida Babajić, Kaja Šetinc, Nikola Stanković, Miha Puh, Nika Kramžar, Mark Zgrinskić, Anja 
Kraševec, Lidija Kočevar  

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Sara Golob, Martina Senekovič, Patricija 
Kelhar 

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 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 2. redne seje 
ŠS FT UM. 
 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

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

2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje ŠS FT UM 

3. Podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Leon Bošnjak  

4. Predlog za nagrado Zeleni Kompas 

5. Študentska anketa  
6. Teden zdravja  

7. 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 4. redne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje ŠS FT UM 

3. Podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Leon Bošnjak  

4. Predlog za nagrado Zeleni Kompas 

5. Študentska anketa  
6. Teden zdravja  

7. Razno 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Potrditev zapisnika 1.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 1. izredne seje Študentskega sveta FT 
UM. Pritožb nanj ni bilo. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Leon Bošnjak 

 

Točka je zaprta za javnost. 
 

 

Add 4) Predlog za nagrado Zeleni Kompas  

 

Predsedujoča Laura Lupše je prisotne seznanila o pomenu nagrade Zeleni kompas za najboljšega 
diplomanta v preteklem študijskem letu. Vsako leto Študentski svet predlagala enega kandidata za 
nagrada. Predsedujoča je tako za študijsko leto 2018/2019 predlagala Matica Jelenovca. Navzoči so 
se strinjali s predlogom. 

 

Izoblikovan je bil sklep: 

Študentski svet Fakultete Turizem za dobitnika nagrade Zeleni kompas za študijsko leto 2018/2019 
predlaga kandidata: 

- Matica Jelenovca 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Add 5) Študentska anketa 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je člane 
seznanila z študentsko anketo, ki jo izpolnjujejo študenti po končanih opravljenih obveznostih pri 

predmetu. Predsedujoča je povedala, da smo s strani Študentskega sveta UM dobili pisala na katerih 

je kratka obrazložitev študentske ankete. Predsedujoča je povedala, da bodo študentski predstavniki 
posameznih letnikov predstavili koncept študentske ankete svojim kolegom. Prodekanica za 

študentska vprašanja je pripravila seznam kamor so se predstavniki vpisali kdo bo opravljal 
predstavitev. Povedala je, da jim PPT predstavitev študentske ankete pošlje tekom tedna na mail, 
predstavniki, ki pa bomo predstavljali anketo pa naj ji sporočijo datume kdaj bodo opravljali 

predstavitev in pri katerem predmetu.  
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Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

Add 6) Teden zdravja 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je člane 
seznanila, da se počasi približuje teden zdravja na FT. Predsedujoča je pozvala člane, da pripravijo 
predloge kdaj naj bi se izvedel zdrav zajtrk za vse študente in zaposlene na FT in kdaj naj bi se izvedla 

organizirana športna aktivnosti za študente. Predsedujoča je prav tako člane pozvala, da podajo 
predloge glede jedilnika zdravega zajtrka. Sledila je razprava.  

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 

Add 7) Razno 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja je študente povprašala o morebitni študentski 
problematiki znotraj posameznega letnika.  

 

Članica 2. letnika je izpostavila, da se študentom zdi zelo velik finančni zalogaj planirana strokovna 
ekskurzija v Berlin. Glede na to, da je študentov VS malo, je cena zelo visoka. Študentka je predlagala, 

da bi se strokovna ekskurzija izvajala za študentke obeh študijskih programov VS in UN saj bi na 

takšen način zmanjšali stroške ekskurzije. Predsedujoča je povedala, da bo o tem predlogu 
povprašala pred. Borisa Prevolška, ki organizira to ekskurzijo kakšno je njegovo mnenje in kaj se da 
narediti za prihodnje generacije.  

 

Prav tako so študentje izpostavili, da ima asistentka Vita Petek nepravilen odnos do študentov. 
Študentje so izpostavili, da velikokrat (pre)glasno govori, da v času pisanja izpitov vsakemu izmed 

študentov zelo podrobno gleda v izpit in, da je za njih to moteče. Predsedujoča je povedala, da se bo 
pogovorila z asistentko glede omenjenih stvari.  

 

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 12:00 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 


