
 

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

 

Dobležiče, 23. februar 2021 

 

Zapisnik 2. redne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 23. februarja 2021 ob 8h preko komunikacijskega orodja MS teams.  

 

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

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM:  Maruša Rau  

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 2. redne seje ŠS FT UM. 
 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 2. izredne seje ŠS FT UM   
3. Podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata – doc. dr. Marjetka Rangus 

4. Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata – doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 

5. Mnenja študentov o zaključenem zimskem semestru 

6. Predlog za člane Komisije za ocenjevanje kakovosti 
7. Predlog za nagrado Zeleni kompas 

9. Razno 

 

Add 1) Potrditev dnevnega reda 2. 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: 

 

Predlagani dnevni red:  

 

1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 2. izredne seje ŠS FT UM   
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3. Podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata – doc. dr. Marjetka Rangus 

4. Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata – doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 

5. Mnenja študentov o zaključenem zimskem semestru 

6. Predlog za člane Komisije za ocenjevanje kakovosti 
7. Predlog za nagrado Zeleni kompas 

8. Projekti ŠS FT v mesecu marcu  
9. Razno 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje dnevni red 2. redne seje ŠS FT UM.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Potrditev zapisnika 2. 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 2. izredne seje Študentskega sveta FT 
UM. Pritožb in komentarjev ni bilo.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje zapisnik 2. izredne seje Študentskega sveta Fakultete 
za turizem.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata – doc. dr. Marjetka Rangus 

 

Točka je zaprta za javnost.  
 

 

Add 4)  Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata – doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec 

 

Točka je zaprta za javnost. 

 

Add 5) Mnenja študentov o zaključenem zimskem semestru 

 

Predsedujoča je povedala, da jo je prodekanica za študijske zadeve doc. dr. Marjetka Rangus prosila, 
da zbere mnenja študentov o preteklem zimskem semestru. Predsedujoča je povedala, da je že z ostali 
študenti, ki niso člani ŠS govorila, da pa jo sedaj zanima še mnenje članov ŠS. Sledila je razprava. 
Člani ŠS FT so izpostavili:  
➢ Pohvala profesorjem in asistentom, ki so se potrudili, da so obvezno seminarsko nalogo zastavili 

na drugačen, inovativen način, da so lahko študenti namesto pisanja seminarske naloge lahko 

posneli tudi video, vlog itd. 

➢ Pohvala vsem profesorjem in asistentom saj so se v zimskem semestru zelo trudili, podajali video 

vsebine, omogočili opravljanje ustnih izpitov.  
➢ Študenti so izpostavili, da je bila edina slabost to, da so bila predavanja na urniku do 20.1.2021, 

potem 22.1.2021 pa je že bil prvi izpit. Da je to zelo malo časa, da se pripravijo na izpit.  
➢ Pohvala profesorjem, ki so v svoja predavanja uvedli gostujoče predavatelje, saj so študenti 

mnenja, da se preko gostujočih predavateljev lahko veliko naučijo.  
➢ Velika pohvala gre asistentki Tjaši Alegro, ki se se je ves zimski semester zelo trudila, študentom 

nudila dodatno razlago in jim bila ves čas na voljo za dodatna vprašanja in razlago.  
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➢ Prav tako gre pohvala asistentki Barbari Pavlakovič saj so lahko 1. letniki MAG v sklopu njenih vaj 
posneli filmček.  

➢ Študenti 2. letnika so izpostavili, da so pogrešali gostujoče predavatelje. Mnenja so, da je v 
splošnem pomenu pedagoški proces potekal odlično, inovativno in veliko bolje v primerjavi z 

marcem 2020. Študenti so izpostavili slabost, da pri izr. prof. dr. Maji Turnšek zelo dolgo čakajo na 
rezultate pisnih izpitov. 

➢ Prav tako so študenti pohvalili asistenta Tomija Špindlerja, da jih zelo vključuje v razprave na 

njegovih vajah. 

➢ Študenti 1. letnikov so mnenja, da pedagoški proces poteka vredu, da se tekom zimskega semestra 
niso pojavljale večje težave, ki jih ne bi mogli sproti rešiti. Prav tako so izpsotavili, da pogrešajo 
gostujoče predavatelje.  

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  
 

Add 6) Predlog za člane Komisije za ocenjevanje kakovosti 
 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je 
pojasnila, da zaradi poteka mandata dveh članov Komisije za ocenjevanje kakovosti FT UM iz vrst 

študentov, mora Študentski svet FT UM predlagati 2 nova člana za mandatno dobo 2 let. Predsedujoča 
je poprosila trenutno članico KOK, da predstavi delovanje komisije. Sama je povprašala člane ali bi bil 
kdo zainteresiran za sodelovanje v omenjeni komisiji. Predsedujoča je povedala, da bi sama želela 
sodelovati v komisiji, prav tako pa so bili člani mnenja, da bi bila študentka Maruša Rau primerna za 
sodelovanje v komisiji.  

 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet FT UM predlaga naslednji študentki za članici Komisije za kakovost FT UM: 
• Maruša Rau (2. letnik VS)  
• Laura Lupše (2. letnik MAG) 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Add 7) Predlog za nagrado Zeleni kompas 

 

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

povedala, da so skladno s pravilnikom O PRIZNANJIH IN NAGRADAH FT UM t. 012/2016/12/110-JK 

odprte kandidature za nagrado Zeleni kompas. Predsedujoča je povedala, da je s strani referata za 
študentske zadeve prejela seznam vseh diplomantov v letu 2019/20. Predsedujoča je povedala, da po 
pregledu seznama najbolj izstopa študentka Nika Kramžar, saj ima visoko povprečje, prav tako pa je 
aktivna tako v lokalnem okolju kot tudi na FT. Predsedujoča je navzoče vprašala ali ima kdo kakšne 
druge predloge. Navzoči so se strinjali s predlogom predsedujoče, da se za dobitnico nagrade Zeleni 
kompas predlaga študentko Niko Kramžar.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete Turizem za dobitnika nagrade Zeleni kompas za študijsko leto 2019/2020 

predlaga kandidatko: 

- Niko Kramžar 

 

Izid glasovanja: 
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ZA: 9          PROTI: 0        VZDRŽAN: 1 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Add 8) Projekti ŠS FT v mesecu marcu 

 

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

predstavila projekte, ki bodo potekali v mesecu marcu. Povedala, da bo v četrtek, 4.3.2021 potekal 
»Pomladni online trivia večer«, ki bo potekal v sodelovanju s ŠS EPF, ŠS FNM, ŠS PF in ŠS FT. 
Predsedujoča je predstavila celoten potek trivia večera. 
Prav tako je predsedujoča povedala, da bo 15.3.2021 do 19.3.2021 potekal Poslovni teden na FT, kjer 
bo ŠS FT gostil podjetnike s področja turizma. Predsedujoča je povedala kateri podjetniki so že potrdili 
in povprašala člane o predlogah za še kakšnega sodelujočega.  
Prav tako je Laura Lupše povedala, da je v mesecu marcu planirana študentska strokovna ekskurzija, 
vendar je  v dvomih, da se bo lahko izvedla zaradi ukrepov, ki so povezani s Covid-19.  

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  

 

Add 9) Razno 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je navzoče 
povprašala o trenutni študentski problematiki. Pripomb na to temo ni bilo. 

 

Predsedujoča je povedala, da je izr. prof. dr. Borut Vojinović vložil vlogo za izvolitev v naziv docent za 
predmetno področje »turizem«. Predsedujoča je povedala, da bodo na naslednji seji obravnavali 
njegovo habilitacijo.  

 

 

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 09:05 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 
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- 1x arhiv 


