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Z današnjim dnem ste postali študentje Fakultete za  
turizem Univerze v Mariboru, ali kot pravimo pri nas, postali ste FTrganci.  
Za vas se začenja pot samostojnosti, učenja, pridobivanja novih znanj, spoznanj  
in prijateljstev, ki jih boste nadgrajevali vse življenje. 
 
Prvi dan novega življenjskega obdobja vsak bruc/ka prestrašeno zre v nove obraze in 
se v poplavi informacij želi vrniti nazaj pod odejo ali vsaj na ohlajeno pivo, zato smo se 
člani Študentskega sveta Fakultete za turizem odločili, da za lažji začetek izdamo Pri-
ročnik za bruce, ki vam bo v veliko pomoč pri raziskovanju fakultete in mesta Brežice. 
 
Ustvarite si uspešen študij, sklenite prijateljstva, ki naj trajajo večno, in ob rednem 
obiskovanju predavanj, vaj in sprotnem učenju ustvarjajte pestre študentske trenutke. 
Ustvarite si prihodnost – skupaj z nami – na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. 

Laura Lupše, urednica  
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Fakulteta za turizem je ena izmed osemnajstih članic Univerze v Mariboru. Ustanovljena je bila leta 
2009, njen sedež se nahaja v Posavski regiji, natančneje v starem mestnem jedru, na Cesti prvih borcev 
36, v Brežicah.
Fakulteta za turizem je prvo generacijo študentov sprejela v študijskem letu 2012/2013, prvi diplomanti 
pa so uspešno zagovarjali svoja diplomska dela v letu 2015. Študentje lahko izbirajo med visokošolskim 
strokovnim, univerzitetnim in magistrskim študijskim programom turizma. 

Telefon: 00 386 8 20 54 010
Faks: 00 386 8 20 54 012
E-naslov: ft@um.si
Spletna stran: www.ft.um.si
Facebook: Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru
Instagram: fakulteta_za_turizem 
Linkedin: Faculty of tourism University of Maribor 

Vizija Fakultete za turizem UM je postati ena izmed najboljših visokošolskih izobraževalnih in 
raziskovalnih institucij s področja turizma v tem delu Evrope. Postati želimo referenčna institucija, 
ki bo povezovala izobraževalne in raziskovalne turistične institucije z območja Zahodnega Balkana s 
centralno, zahodno in severno Evropo ter predstavljala njihovo akademsko stično točko.
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Ali veš, da pedagoški proces na Fakulteti za turizem poteka v treh stavbah? 

Da v prvih dneh izobraževanja na FT ne boste tavali po fakulteti, vam v 
nadaljevanju predstavljamo vse tri stavbe in njihovo prostorsko razporeditev.

FAKULTETA ZA TURIZEM 
Cesta prvih borcev 36 – sedež fakultete 

• Avla, kjer potekajo predavanja 
• Referat za študentske zadeve
• Kabineti zaposlenih na FT 
• Dekanat 
• Vložišče
• Mednarodna pisarna

GIMNAZIJA BREŽICE
Trg Jožeta Toporišiča 14

V tej stavbi se nahajajo predavalnice  
GIM 1, GIM 2, GIM 3 in računalnica.
Prav tako je v tej stavbi, poleg predavalnice 2,  
pisarna prodekana za študentska vprašanja. 

DOM KULTURE BREŽICE
Trg Jožeta Toporišiča 3

V tej stavbi najdeš predavalnico DK 1 (prvo nadstropje)  
in predavalnico DK 2 (drugo nadstropje). 
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Vodstvo fakultete sestavlja dekan in pet prodekanov,  
ki skrbijo za posamezna področja na fakulteti:
• prodekan za študentska vprašanja,
• prodekan za izobraževalno dejavnost,
• prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost, 
• prodekan za sodelovanje z gospodarstvom,
• prodekan za mednarodno sodelovanje. 

Dekan: izr. prof. dr. Boštjan Brumen
Dekan je vodja fakultete, ki zastopa in vodi FT ter odloča o poslovanju Fakultete za turizem. 
Prav tako dekan vodi seje Senata FT, ki je najvišji organ Fakultete za turizem, in predseduje 
Poslovodnemu odboru FT.

Prodekanica za izobraževalno dejavnost: doc. dr. Marjetka Rangus
Prodekanica za znanstveno-raziskovalno dejavnost: izr. prof. dr. Maja Turnšek
Prodekanica za sodelovanje z gospodarstvom: doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec
Prodekan za mednarodno sodelovanje: izr. prof. dr. Mitja Gorenak 
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Ob vpisu je vaš prvi stik s fakulteto Referat za študentske zadeve, ki je hkrati najpomembnej-
ša strokovna služba, s katero boste nenehno v stiku. Naloga Referata za študentske zade-
ve je, da nudi pomoč študentom tekom študija, pripravlja urnike in opravlja veliko drugih nalog.  
Tu pridobite študentsko izkaznico ter letno nalepko, ki potrjuje vaš vpis na fakulteto. 
Referat se nahaja na sedežu fakultete, torej na Cesti prvih borcev 36, in sicer takoj na levi strani po 
vstopu skozi glavna vhodna vrata fakultete.

pon., tor., čet., pet.: 8.30–10.30, sre.: 13.00–15.00
V času uradnih ur so dosegljivi po telefonu, lahko pa jih tudi kontaktirate po e-pošti.  
T: +386 8 205 70 63/67, E: referat.ft@um.si, www.ft.um.si
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Študij na Fakulteti za turizem poteka v treh oblikah, in sicer v obliki predavanj, vaj in seminarjev. 
Predavanja so oblika izobraževalnega dela, pri katerih visokošolski učitelj – ob uporabi razpoložljive 
izobraževalne tehnologije – posreduje bistvene vsebine predmeta, pri čemer so upoštevani sodobni 
znanstveni dosežki in predpisana predhodna znanja. Na predavanjih morajo študenti spoznati vsebino, 
metodologijo in sistematiko predmeta.
Seminarji so oblika izobraževalnega dela, pri katerih se pri obravnavi določenih zaokroženih vprašanj iz 
posameznega predmeta metodično vzpostavlja neposredno sodelovanje med visokošolskim učiteljem 
in študentom. 
Vaje po domače povedano pomenijo pretvarjanje teorije v prakso. Gre torej za reševanje praktičnih 
primerov, nalog in podobno. Vaje se izvajajo v predavalnici in na terenu v obliki terenskih vaj. Z vajami 
si študenti ob vodstvu učiteljev in ob pomoči visokošolskih sodelavcev utrjujejo znanja in pridobivajo 
izkušnje in spretnosti. V sklopu terenskih vaj pa si študentje ogledajo primere dobrih praks pa naj bo to 
v Sloveniji ali pa v tujini. 

AIPS je spletna stran, ki študentom omogoča spletne prijave/odjave na izpite, vpogled na vse obveznosti 
in vpogled na ocene pri opravljenih predmetih. Po opravljenem izpitu se odpre dostop do anonimne 
evalvacijske ankete predmeta in izvajalca, kjer lahko študentje podamo svoje mnenje o predmetu in 
izvajalcu. 
Za dostop spletne strani poskrbi fakulteta – na začetku študija vsak študent pridobi svojo digitalno 
identiteto (ime.priimek@student.um.si) in geslo.
Prijava in odjava na izpite poteka tako, da študent izbere predmet z izbranim datumom opravljanja izpita 
in se nanj prijavi. Upoštevati morate predvsem dve pravili: prijava je obvezna vsaj 8 dni pred rokom, 
odjava pa najmanj 2 dneva pred rokom izpita. Prijava je obvezna, drugače pristop k izpitu ni mogoč.

8



Vsak študent ima svojo študentsko e-pošto, preko katere komunicira s profesorji in drugimi študenti 
(e-pošta ima domeno: @student.um.si, in obliko: ime.priimek@student.um.si). Elektronski naslov se 
pridobi pri privzemu digitalne identitete in velja ves čas trajanja študija, tudi po koncu, vse dokler velja 
digitalna identiteta. Nanj se prejemajo sporočila Univerze, obvestila fakultete in sporočila iz sistema 
AIPS. Pomembno je, da se e-pošto redno spremlja.

Kako komuniciram preko e-pošte?
Dokler pri predavateljih in asistentih še niste 
imeli predavanj ali vaj ter niste prepričani 
v naziv, ki ga le-ti imajo, vam svetujemo, 
da se nazivom v e-mailu izogibate.  
S pedagoškimi in strokovnimi delavci 
fakultete ne komunicirate preko osebnih 
e-mailov, ampak preko študentskih  
(ime.priimek@student.um.si), ki jih dobite 
ob vpisu. 

Na fakulteti in prostorih, kjer se izvaja študijski proces, imajo študenti dostop do zaščitenega brezžičnega 
omrežja Eduroam, na katerega se lahko brezplačno prijavijo s pomočjo svoje digitalne identitete. 

Moodle je učno e-okolje, ki je na voljo vsem študentom Univerze v Mariboru. Dostopno je v 
slovenskem in angleškem jeziku. V Moodlu najdete vse predmete, ki jih boste obiskovali v tekočem 
študijskem letu, prav tako pa tam najdete izvedbeni načrt, študijsko literaturo, dodatne naloge in 
ostale pomembne informacije.  Na Moodle se lahko prijavite z uporabo digitalne identitete. 

Moj portal UM je portal Univerze, na katerem so naloženi urniki. Najdete ga na naslovu https://
mojportal.um.si/. Poleg spletne strani obstaja tudi aplikacija, ki se lahko naloži na pametni telefon.  

Vsi študenti imajo na voljo storitev Microsoft Office 365, ki omogoča:
• upravljanje z e-pošto, koledarji, stiki, opravili,
• sodelovanje preko spletnih mest s storitvijo SharePoint Online,
• uporabo funkcionalnosti SkyDrive Pro z omejitvijo 25 GB,
• uporabo spletnih programov Office – Word, Excel in
• komunikacijo s storitvijo Lync, ki omogoča pošiljanje neposrednih sporočil, pogovore in skupno 

rabo namizja.

Primer ustreznega e-maila:
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Študentski svet je po statutu Univerze v Mariboru edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov 
fakultete. Rešuje problematiko povezano s študenti in se bori za njihovo dobrobit. Študentski svet 
predstavlja vezni člen med fakulteto in študenti. Preko njega lahko študentje sodelujemo v organih 
fakultete, o posameznih zadevah podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe.

Vsako leto v prvi polovici študijskega leta prorektor za študentska 
vprašanja razpiše volitve, s katerimi pozove vse študente h kandidiranju za 
člane študentskega sveta posamezne članice. ŠS FT je tako sestavljen iz 
študentskih svetov vseh letnikov, absolventov in podiplomskih študentov. 
Posamezni študentski svet letnika sestavlja predsednik letnika in štirje člani. 
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Ena izmed nalog Študentskega sveta Fakultete za turizem je tudi organizacija družabnega in 
obštudijskega dogajanja na fakulteti. 

ŠS FT sedaj že tradicionalno organizira nekaj dogodkov, in sicer:
    • Teden zdravja
    • Obisk študentskega kongresa v Budvi
    • Predizpitni piknik Fakultete za turizem in Fakultete za energetiko
    • Ekskurzija v Novi Sad
    • Brucovanje
    • … in še mnogo drugih 😊

Dragi bruci, drage brucke. Vsak pošten študent se mora vsaj enkrat v svoji »študijski« karieri udeležiti 
brucovanja. Če se le da z žlahtno kapljico v roki in uporniškim izrazom na obrazu. Ker je obdobje 
prehajanja iz dijaškega v študentsko življenje eno najlepših v življenju, ga je treba temu primerno tudi 
začeti. O čem govorim? Ja, o brucovanju, seveda! Brucovanje je najpomembnejša zabava v letu za vse 
bruce. Spremljaj Študentski svet FT UM na družbenih omrežjih, da boš pravočasno obveščen, kdaj bo 
potekalo. 
 

Tutorji smo skupina študentov različnih letnikov Fakultete za turizem, ki smo pripravljeni pomagati 
drugim študentom.
Tutorstvo je sistem, pri katerem študenti višjih letnikov pomagamo študentom nižjih letnikov v smislu 
vodenja, usmerjanja ter motiviranja in smo vedno na voljo. 

Za pomoč in informacije se obrnite na nas po elektronski pošti: ss.ft.um@gmail.com.
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Dobra prehrana je na voljo tudi v Brežicah in okolici. Študentje smo upravičeni do 
subvencionirane prehrane, ki si jo lahko uredimo na Točki SŠP, ki se v Brežicah nahaja 
na Černelčevi cesti 3 (Punkt – študentski servis, kjer je možno urejanje tudi drugih 
stvari).

Prvi vpis v sistem subvencionirane študentske prehrane:
1. Izpolni spletno prijavo na strani Študentske prehrane
2. Zapiši si številko prijavnice
3. Obišči Točko SŠP (V Brežicah je to Punkt, na Černelčevi cesti 3)

*Ob prvem obisku SŠP ne pozabi s seboj prinesti osebni dokument,  
potrdilo o vpisu ter mobilni telefon.

KAKO LAHKO NAJDEM RESTAVRACIJE, KI PONUJAJO 
HRANO NA ŠTUDENTSKE BONE?

Aktualne informacije in seznam ponudnikov subvencionirane prehrane najdeš na spletni strani  
www.studentska-prehrana.si.

AGENCIJA ZA MLADE PUNKT BREŽICE
Černelčeva cesta 3,  
8250 Brežice 
E: posavje@agado.si 
T: 07/496 61 16 

Delovni čas: 
Ponedeljek–petek, 7.30–15.30
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Naši že izkušeni študenti pravijo, da je najboljša kava v Jazzu, ki se nahaja 
na koncu glavne ulice, na Trgu izgnancev 2. Kavico si lahko ob sončnem 
dnevu privoščiš zunaj na terasi. 

Fakulteta je že nekaj let nazaj restavraciji Splavar podarila certifikat za najboljši sladoled v mestu. 
Poleg tega ponujajo tudi okusne sladice, ki so kot nalašč za sladkanje po predavanjih. Splavar se 
nahaja malo naprej od naše fakultete, v glavni ulici. 

Če si si zaželel/a palačink, se lahko odpraviš v Yogurtlandio, ki se prav tako nahaja v glavni ulici, a v 
smeri proti gradu. Postrežejo ti s pravimi ameriškimi palačinkami.

NA PIVO V MLADINSKI CENTER HOSTEL
V MC hostlu imajo študente zelo radi. Tam prirejamo vse glavne žure, imajo pa še veliko drugih 
kapacitet za prostočasne aktivnosti, telovadnico, večnamensko dvorano ... 
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SPREHOD OB BREŽIŠKEM MORJU
Za sprostitev od predavanj se lahko podaš na sprehod ali tek ob »brežiškem morju«, ki je nastalo ob 
hidroelektrarni Brežice. 

NA ŠENTVID
Šentvid ali Sveti Vid je manjši hrib nad Brežicami, ki je zelo priljubljen med domačini in tudi med 
študenti. Pot je dokaj položna, primerna za večino pohodnikov ali za izvajanje nordijske hoje. Na 
najvišji točki vzpona, po Šentviški gori, stoji cerkvica Sv. Vida, kjer se razprostre zelo lep razgled na 
celotno Krško-Brežiško polje. 
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Fakulteta za turizem je odlična popotnica za življenje. V svojem obdobju 
študija sem se naučil veliko stvari, ne samo tistih za izpit, ampak tudi 
za življenje. Če priznam, je začetek res bil težek, saj sem se odselil od 
doma in prišel v kraj, kjer nikogar nisem poznal; a sem na koncu ugotovil, 
da je to bila najboljša odločitev v mojem življenju. Spoznal sem veliko ljudi 
z vseh koncev Slovenije, s katerimi sem navezal doživljenjske stike. Poleg 
prijateljstva vem, da mi bodo ti stiki in poznanstva prišla prav tudi v prihodnji 
karierni poti. Moj študij in življenje v Brežicah na FT UM mi je prineslo kopico 
izkušenj in kompetenc, za katere sem zelo hvaležen. Študij mi je omogočal 
sodelovanje na raznih projektih, ki ne samo, da so vir dodatnega zaslužka, 
ampak so tudi odličen način, da sem pridobljeno teoretično znanje preizkusil na 
praktičnem primeru. Češnja na vrhu smetane pa so brezpogojno mednarodne 
ERASMUS+ izmenjave, ki sem se jih tudi udeležil. Fakulteta nudi mobilnost v 
mnogih priznanih univerzah po vsej Evropi, jaz sem se denimo odločil za polletno 
izmenjavo v sončni in topli Portugalski. Zdaj razumem, zakaj so študijska leta, 
najboljša leta. Zato lahko le rečem, hvala FT UM in hvala Brežice.

INA OLUP 
Na Fakulteto za turizem sem se primarno vpisala zaradi sodobno 
zasnovanega študijskega programa in predmetov, ki sledijo trenutnim 
trendom v turizmu. Prav zaradi majhnosti fakultete menim, da je 
pristop predavateljev in asistentov veliko bolj individualen, saj se 
lažje posvetijo vsakemu študentu. Veliko snovi temelji na praktičnih 
znanjih, tudi v okviru predavanj, kjer na terenu spoznavamo in 
odkrivamo, kar smo se naučili v predavalnici. Na fakulteti se daje 
velik poudarek lastnemu razmišljanju in pogledu na turizem ter 
se omogoča aktivno vključevanje v prireditve in razne projekte, 
ki omogočajo študentu lasten razvoj in širitev znanj. Fakulteto 
za turizem bi zagotovo ponovno izbrala za svoj študij.


