
 

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

 

Brežice, 11. junij 2019 

 

Zapisnik 5. izredne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 11. junija 2019 v sejni sobi Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah s 

pričetkom ob 13:00 uri. 

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: 

Matevž Drenovec, Kaja Šetinc, Laura Lupše, Mateja Kuntarič, Katja Murkovič.  

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: David Boršo, Špela Ciglar Omerzu, 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 5. izredne seje ŠS FT UM 

2. Delno vsebinsko in finančno poročilo o delovanju ŠS FT UM 

3. Samoevalvacijsko poročilo 

4. Pobude in predlogi 

5. Razno  
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Add 1) Potrditev dnevnega reda 5. 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. Predstavitev dnevnega reda 5. izredne seje ŠS FT UM 

2. Delno vsebinsko in finančno poročilo o delovanju ŠS FT UM 

3. Samoevalvacijsko poročilo 

4. Pobude in predlogi 

5. Razno  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Delno vsebinsko in finančno poročilo o delovanju ŠS FT UM 

 

Predsedujoča Katja Kokot je prisotne seznanila z glavnimi poudarki v vsebini delnega vsebinskega in 

finančnega poročila o delovanju ŠS UM v obdobju od 1.1.2019 do 30.5.2019, ki je bilo članom 

predhodno posredovano preko spleta. 

 

Izoblikovan je bil sklep:  

 

Študentski svet FT UM potrjuje delno vsebinsko in finančno poročilo za leto 2019. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Samoevalvacijsko poročilo 

 

Predsedujoča Katja Kokot je prisotne seznanila z poročilom o zunanji evalvaciji študijskega programa 

TURIZEM VS s strani poročevalcev NAKVIS. Izpostavila je, da je ena izmed večjih problematik premajhna 

seznanjenost študentov o samoevalvacijskem poročilu. 
 

Skupna debata je podala rešitev, da bi povečali seznanjenost študentov z samoevalvacijskim poročilom 
tako, da bi 2 meseca pred oddajo samoevalvacijskega poročila študentom na predavanjih in ostalih 

obveznostih razdelili anketo o mnenju z delovanjem fakultete. Predsedujoča Katja Kokot je povedala, 

da bo rešitev sporočila doc. dr. Marjetki Rangus.  

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 

 

Add 4) Pobude in predlogi 

 

Predsedujoča Katja Kokot je prisotne povprašala po morebitnih pobudah in predlogih. Odziva s strani 

članov ni bilo. 

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 

Add 5) Razno 

 

Predsedujoča Katja Kokot je člane seznanila z načrti za prijavo ŠS FT UM na dodatni poziv za 

sofinanciranje delovanja študenskih svetov UM. Navzoče je povprašala po morebitnih težavah znotraj 

letnika, vendar ni bilo nobenih pripomb. 

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
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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 13:30 uri. 

 

   

 

Zapisnik zapisala: 

 

Katja Kokot, 

prodekanica za študentska vprašanja 

Fakultete za turizem UM 

 

 

Dostaviti: 

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

 


