
 

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

 

Dobležiče, 09. december 2020 

 

Zapisnik 6. izredne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 09. decembra 2020 ob 8h preko komunikacijskega orodja MS teams.  

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Klara Liza Schulz, Kaja Šetinc, Nika Kramžar, Nikola 
Stanković, Tjaša Randl, Joško Glavina, Anja Kraševec, Petar Milošević, Lidija Kočevar, Maruša Rau, 
Patricija Kelhar, Mojca Bračun, Aida Babajić, Sara Golob, Vera Stepanov, Mark Zgrinskić 

 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM:  Martina Senekovič 

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 6. izredne seje ŠS FT 
UM. 

 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 6. izredne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 5. izredne seje ŠS FT UM  
3. Analiza rezultatov študentske ankete  
4. Nagrada za najboljšega pedagoga 2019/20  
5. Notranja evalvacija študijskih programov UN in MAG  

6. Predlog za člana Komisije za študijske zadeve iz vrst študentov 

7. Razno  

 

Add 1) Potrditev dnevnega reda 6. 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: 

 

Predlagani dnevni red:  

 

1. Potrditev dnevnega reda 6. izredne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 5. izredne seje ŠS FT UM  
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3. Analiza rezultatov študentske ankete  
4. Nagrada za najboljšega pedagoga 2019/20  
5. Notranja evalvacija študijskih programov UN in MAG  
6. Predlog za člana Komisije za študijske zadeve iz vrst študentov 

7. Razno  

 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje dnevni red 6. izredne seje ŠS FT UM.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Potrditev zapisnika 5. 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 5. izredne seje Študentskega sveta FT 
UM. Pritožb nanj ni bilo. 
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje zapisnik  5. redne seje Študentskega sveta Fakultete za 
turizem.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Analiza rezultatov študentske ankete 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je 
navzočim predstavila rezultate študentske ankete za študijsko leto 2019/20. Člani so skupaj s 
predsedujočo podrobno pregledali rezultate in komentirali določene ocene in obremenitve študentov. 

Predsedujoča je povedala, da bo pripravila poročilo o rezultatih študentske ankete za študijsko leto 
2019/20, ki se bo obravnaval na ravni Študentskega sveta Univerze v Mariboru. Navzoči člani so 
oblikovali komentarje in predloge, ki se bodo vključili v poročilo o rezultatih študentske ankete.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet FT UM se seznani z rezultati študentske ankete za študijsko leto 2019/20. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 4) Nagrada za najboljšega pedagoga 2019/20 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je 
povedala, da mora Študentski svet Fakultete za turizem UM skladno s 4. členom Pravilnika o priznanjih 
in nagradah FT UM imenovati dobitnika nagrade za najboljšega pedagoga, upoštevajoč rezultate 
študentske ankete, dostopnosti in odzivnosti pedagoga, pomoč pedagoga študentom ter drugih 
relevantnih faktorjev v študijskem letu 2019/20.  

Predsedujoča je pojasnila kateri kandidati so glede na rezultate študentske ankete med 10% najbolje 
ocenjenih pedagogov. Navzoči so predlagali, da se za dobitnico nagrade imenuje izr. prof. dr. Jasno 
Potočnik Topler. 
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Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem skladno s 4. členom Pravilnika o priznanjih in nagradah FT UM, 
za dobitnika nagrade za najboljšega pedagoga, upoštevajoč rezultate študentske ankete, 
dostopnosti in odzivnosti pedagoga, pomoč pedagoga študentom ter drugih relevantnih faktorjev, v 
študijskem letu 2019/20 predlaga kandidatko:  

• Izr. prof. dr. Jasno Potočnik Topler 

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 5) Notranja evalvacija študijskih programov UN in MAG 

 

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

povedala, da bo 15.12. in 16.12.2020 potekala notranja evalvacija študijskih programov UN in MAG. 
Predsedujoča je povedala, da je evalvacijska komisija za izvedbo notranje programske evalvacije 

študijskih programov turizem Fakultete za turizem Univerze v Mariboru bila imenovana v sestavi doc. 

dr. Petra Barišić, visokošolska učiteljica, Ekonomska fakulteta, Univerza v Zagrebu, kot predsednica, 
doc. dr. Brigita Kacjan, visokošolska učiteljica, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, kot članica in 

Minea Šućur, študentka, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, kot članica.  
 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

Add 6) Predlog za člana Komisije za študijske zadeve iz vrst študentov 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je navzoče 
seznanila s tem, da v januarju 2021 poteče mandat članicama v Komisiji za študijske zadeve iz vrst 
študentov. Predsedujoča je povedala, da sta v letu 2020 bili članici Laura Lupše in Tjaša Randl. 
Predsedujoča je navzoče pozvala, da se kdo javi, ki ima željo po sodelovanju v omenjeni komisiji. 
Predsedujoča je povedala, da glede na njeno funkcijo se ji zdi pametno, da je članica omenjene komisije 
– navzoči so se strinjali. Prav tako pa se je javila študentka Tjaša Randl, ki je povedala, da bi tudi v 
naslednjem letu želela biti članica komisije za študijske zadeve. Navzoči so se s predlogom strinjali.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet FT UM predlaga naslednja dva študenta za člana Komisije za študijske zadeve: 
• Laura Lupše (2. letnik MAG), 
• Tjaša Randl (2. letnik VS). 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Add 7) Razno   

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je navzoče 
povprašala o trenutni študentski problematiki. Študentka Lidija Kočevar je izpostavila, da je zelo veliko 
seminarskih nalog na magistrskem programu, nekateri študentje so se s tem strinjali. Članica Nika 
Kramžar je izpostavila, da obstaja še kakšen drugačen način, ki bi lahko nadomestil pisanje seminarskih 
nalog npr. videi, krajši eseji ipd. Predsedujoča je povedala, da bo omenjeno zadevo izpostavila na 
Komisiji za študijske zadeve.  

Predsedujoča je povedala, da trenutno še vedno razmišlja kako bi izvedli kino večer, ker v takšni obliki 
kot se je sprva planiral ga ne bo mogoče izvesti. Član Mark Zgrinskić je predlagal, da bi kino večer 
nadomestili tako, da bi objavili natečaj za najboljši video, ki bi prikazoval kako študenti preživljajo čas 
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med karanteno in potem bi vsi študenti FT preko ankete izbrali najboljši video, ki je po njihovem 
mnenju najboljši in si zasluži praktično nagrado. Vsi navzoči so se strinjali s predlogom.  
 

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 10:00 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 


