
 

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

 

Dobležiče, 21. oktober 2021 

 

Zapisnik 6. redne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 21. oktobra 2021 ob 8h hibridno (sejna soba FT / Microsoft teams). 

 

 

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

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Hana Šobar  

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. redne seje ŠS FT UM.  
 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

 

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

2. Potrditev zapisnika 6. izredne in 3. korespondnečne seje ŠS FT UM 

3. Tutorji študenti za študijsko leto 2021/22 

4. Predlog prodekana za študentska vprašanja za mandatno dobo 2021-2023  

5. Projekti ŠS FT  

6. Volitve v Študentske svetove članic UM  

7. Razno  

 

 

Add 1) Potrditev dnevnega reda 6. 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: 
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1. Potrditev dnevnega reda 6. redne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 6. izredne in 3. korespondnečne seje ŠS FT UM 

3. Tutorji študenti za študijsko leto 2021/22 

4. Predlog prodekana za študentska vprašanja za mandatno dobo 2021-2023  

5. Projekti ŠS FT  

6. Volitve v Študentske svetove članic UM  

7. Razno  

 

 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

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

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Potrditev zapisnika 6. izredne in 3. korespondenčne 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 6. izredne in 3. korespondenčne seje 

Študentskega sveta FT UM. Pritožb in komentarjev ni bilo.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet FT UM potrjuje zapisnik 6. izredne seje in 3. korespondenčne Študentskega sveta 
Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Tutorji študenti za študijsko leto 2021/22 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je 
povedala, da se je zaključil razpis za tutorje študente z dne 22.9.2021. Komisija se je sestala in 

pregledala vse prispele kandidature in ugotovila, da so vse kandidature prispele pravočasno in so 
ustrezne.  

 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje naslednje tutorje študente za študijsko leto 2021/2022:  
➢ Maruša Rau  – koordinatorka tutorjev študentov, 
➢ Tjaša Randl – pomočnica koordinatorke tutorjev študentov,  
➢ Tadej Nered – tutor študent,  
➢ Mark Zgrinskić – tutor študent,  
➢ Klara Liza Schulz – tutorka študentka,  
➢ Radovan Čopić – tutor tujih študentov,  
➢ Vera Stepanov – tutorka tujih študentov.  
 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
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Add 4)  Predlog prodekana za študentska vprašanja za mandatno dobo 2021-2023 

 

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

seznanila s tem, da se ji kmalu izteče mandat prodekana za študentska vprašanja. Predsedujoča je 
povedala, da je bil izdan razpis za prodekana za študentska vprašanja za mandatno dobo 2021-2023. 

Laura Lupše je povedala, da je do roka prispela samo ena kandidatura in sicer njena. Predsedujoča je 
povedala, da ji je bilo funkcijo prodekanice z študentska vprašanja z veseljem opravljati in, da bi si želela 
funkcijo opravljati še en mandat. Navzoče je pozvala k razpravi. Ker razprave ni bilo je predlagala 

sprejetje naslednjega sklepa:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem predlaga dekanu, izr. prof. dr. Boštjanu Brumnu, Lauro Lupše za 

prodekanjo za študentska vprašanja, ki je glede na razpis za prodekana za študentska vprašanja 
Fakultete za turizem oddala pravočasno ter popolno kandidaturo.  
 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 5)  Projekti ŠS FT 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je navzoče 
seznanila s projekti, ki jih moramo izvesti do konca koledarskega leta. Predsedujoča je povedala, da je 

brucovanje dveh fakultet v pripravi in, da vse poteka po planu. Prav tako je navzoče pozvala, da se 

opredelijo glede datuma dogodkov, ki jih še moramo izvesti. Sledila je razprava. 
 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

Add 6) Volitve v študentske svetove članic UM  
 

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

povedala, da se bližajo volitve v študentske svetove članic. Predsedujoča je povedala, da bo možno 
oddati kandidature do 18.10.2021, volitve pa bodo potekale 10.11.2021 (prvi krog) in 16.11.2021 

(morebitni drugi krog). Laura Lupše je povedala, da se bodo kandidature tako kot preteklo študijsko 
leto vlagale elektronsko, prav tako pa bodo volitve potekale elektronsko preko portala simply voting. 

Predsedujoča je navzoče pozvala k vprašanjem in razpravi. Vprašanj in razprave ni bilo.  
 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

Add 7) Razno 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je navzoče 
povprašala o trenutni študentski problematiki.  
 

Članica 1. letnika MAG je izpostavila, da se pojavlja problem pri prevozu na terenske vaje. Povedala je, 

da si morajo prevoz na terenske vaje priskrbeti sami kar pa predstavlja problem saj nekateri nimajo 

svojih vozil ali pa celo izpita za avto. To enako težavo je potrdila tudi članica 2. letnika VS in še 
izpostavila, da nastaja tudi težava v primeru prometne nesreče, če se pelje več kolegov v enem avtu. 
Prav tako je izrazila pomisleke glede zavarovanja potnikov v avtomobilu v kolikor se pelje več kolegov 
z enim avtomobilom. Prav tako so člani izpostavili, da bi rajši imeli organiziran avtobusni prevoz na 

terenske vaje proti plačilu. Predsedujoča je povedala, da bo o tem govorila s prodekanico za 
izobraževalno dejavnost izr. prof. dr. Marjetko Rangus.  

 

Prav tako je članica 1. letnika MAG izpostavila, da bi v naslednjo številko Oporturista vključili prispevek 

o tem kar delajo študenti prvega letnika MAG pri izr. prof. dr. Marku Koščaku. Prodekanica za 
študentska vprašanja je povedala, da lahko brez težav to vključimo.  
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Prav tako so člani Študentskega sveta izpostavili, da je povezava referata za študentske zadeve z 

zunanjimi pedagoškimi sodelavci zelo slaba. Da se zgodi, da pedagoški sodelavci premaknejo termin 

izvedbe predavanj brez, da bi prej pregledali urnik študentov in, da se včasih zgodi, da pride do 
prekrivanja terminov. Prav tako so člani 1. letnika MAG izpostavili prednost, da je več sprotnega dela 
kar potem pomeni posledično manj izpitnih rokov.  
 

Člani so izpostavili, da prihaja do težav z red. prof. dr. Goriup. Študenti so izpostavili, da je neodzivna, 

da ne odpisuje na elektronsko pošto, prav tako pa ne sprejema mentorstev za zaključna dela. 
Predsedujoča je povedala, da se bo pozanimala o tej zadevi.  

 

Pri študentih prihaja do pomislekov ali se rezultati študentske ankete resnično upoštevajo? Med 
drugim tudi sami komentarji od študentov. Študenti so izpostavili, da kljub podanim ocenam v 

študentski anketi in komentarjev, da se nekatere stvari še vedno ne spremenijo. Laura Lupše je 
povedala, da se rezultati študentske ankete upoštevajo, vendar moramo vedeti da le-ti prihajajo z 

zamikom, kajti rezultati študentske ankete za preteklo študijsko leto pridejo šele meseca novembra. 
Predsedujoča je poudarila, da se morajo stvari reševati sproti, ko pride do dejanskih težav, bo pa 
vseeno o tem govorila s prodekanico za izobraževalno dejavnost izr. prof. dr. Marjetko Rangus.  

 

Člani 3. letnika UN so omenili, da imajo 3.1.2022 na urniku predavanja pri izr. prof. dr. Mojci Kompara 

Lukančič. Ker je veliko študentov v tujini zaradi praznovanja božično-novoletnih praznikov ne bodo 

morali v živo sodelovati pri predavanju. Izvajalko so že prosili, da bi takratni termin izvedli preko spleta, 

vendar je izvajalka povedala, da to ne gre, saj so predavanja razpisana v živo. Prodekanica za študentska 
vprašanja je rekla, da se bo pozanimala kako je s tem in kaj se da narediti, da bi se predavanje izvedlo 

preko spleta.  

 

Članica študentskega sveta 2. letnika je vprašala kako je s puloverji katere bi si študenti lahko naročili 
proti plačilu. Predsedujoča je povedala, da zaradi trenutnih obveznosti smo na to malce pozabili in se 

ji zahvalila za opomnik, da bomo takoj začeli delati na tem. Laura Lupše je predlagala, da bi se razpisal 

nagradni natečaj za motiv, ki bi bil tiskan na pulover, nato pa bi študenti izbrali motiv, ki bi ga najrajši 
imeli natisnjenega na puloverju. Po izboru motiva za tisk bi se izbrale ponudbe s cenami, nato pa bi se 

začela pobirati naročila.  
 

 

 

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 09:30 uri.  
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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 


