
 

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

 

Dobležiče, 26. marec 2021 

 

Zapisnik 3. redne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 26. marca 2021 ob 8h preko komunikacijskega orodja MS teams.  

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Lidija Kočevar, Kaja Šetinc, Maruša Rau, Nika Kramžar, Vera 
Stepanov, Aida Babajić, Mark Zgrinskić, Klara Liza Schulz, Nikola Stanković, Patricija Kelhar, Hana 

Šobar, Stela Levačić, Tjaša Randl 
 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM:  Anja Kraševec, Petar Milošević, Joško Glavina, 
Sara Golob  

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 3. redne seje ŠS FT UM. 
 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 3. izredne seje ŠS FT UM   

3. Podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Tjaša Alegro 

4. Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Vita Petek  

5. Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Barbara Pavlakovič 

6. Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Jasna Potočnik Topler 

7. Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Maja Žibert 
8. Samoevalvacijsko poročilo FT za študijsko leto 2019/20 

9. Projekti ŠS FT v mesecu aprilu 

10. Razno  

 

 

Add 1) Potrditev dnevnega reda 3. 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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Predlagani dnevni red:  

 

1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 3. izredne seje ŠS FT UM   

3. Podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Tjaša Alegro 

4. Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Vita Petek  

5. Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Barbara Pavlakovič 

6. Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Jasna Potočnik Topler 

7. Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Maja Žibert 
8. Samoevalvacijsko poročilo FT za študijsko leto 2019/20 

9. Projekti ŠS FT v mesecu aprilu 

10. Razno  

 

  

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje dnevni red 3. redne seje ŠS FT UM.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Potrditev zapisnika 3. 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 3. izredne seje Študentskega sveta FT 
UM. Pritožb in komentarjev ni bilo.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje zapisnik 3. izredne seje Študentskega sveta Fakultete 
za turizem.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Tjaša Alegro 

 

Točka je zaprta za javnost.  
 

Add 4)  Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Vita Petek 

 

Točka je zaprta za javnost.  
 

Add 5) Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Barbara Pavlakovič 

 

Točka je zaprta za javnost.  
 

Add 6) Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Jasna Potočnik Topler 

 

Točka je zaprta za javnost.  

 

Add 7) Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata – Maja Žibert 
 

Točka je zaprta za javnost.  

 

Add 8) Samoevalvacijsko poročilo FT za študijsko leto 2019/20 
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Predsedujoča Laura Lupše je prisotnim povedala, da so člani komisije za ocenjevanje kakovosti FT UM 
pripravili samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2019/20. Članici komisije za ocenjevanje 
kakovosti sta iz vrst študentov članici Laura Lupše in Maruša Rau.  Predsedujoča je članico  Marušo Rau 

povabila, da predstavi glavne ugotovitve v samoevalvacijskem poročilu za študijsko leto 2019/2020. 

Poročilo je bilo sicer članom predhodno posredovano preko elektronske pošte.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za turizem za 
študijsko leto 2019/20. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Add 9) Projekti ŠS FT v mesecu aprilu 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je 
navzočim predstavila projekte, ki so bili planirani za mesec april. Predsedujoča je povedala, da je bil 
planiran Teden zdravja, ki pa predlaga, da se kljub razmeram izvede in sicer online. Predsedujoča je 
predlagala, da Teden zdravja poteka med 6.-9.4.2021. Laura Lupše, prodekanica za študentska 
vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je navzoče člane pozvala k podaji predlogov za 

Teden zdravja. Sledila je razprava.  

 

Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.  

 

Add 10) Razno 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je navzoče 
povprašala o trenutni študentski problematiki. Člani 1. letnika MAG so izrazili povečano obremenjenost 
pri študijskem procesu, prav tako pa so izrazili, da je kljub prenovljenemu študijskemu programu veliko 

stvari identičnih kot na dodiplomskem študijskem programu. Predsedujoča je povedala, da lahko o tem 

obvesti Komisijo za študijske zadeve FT. Člani 1. letnika MAG so se strinjali, da se še s tem malo počaka 
in, da bodo videli kakšna bo obremenitev tekom drugega semestra.  

 

 

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: 
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Laura Lupše, 
prodekanica za študentska vprašanja, 
 predsedujoča ŠS FT UM 

 

Dostaviti: 

- 1x članom ŠS FT UM po e-pošti 
- 1x arhiv 


