
 

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

 

Brežice, 20. maj 2021 

 

Zapisnik 4. izredne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 20. maja 2021 ob 8h preko komunikacijskega orodja MS teams.  

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Nika Kramžar, Patricija Kelhar, Joško Glavina, Sara Golob, 

Maruša Rau, Aida Babajić, Petar Milošević, Mark Zgrinskić, Anja Kraševec, Vera Stepanov, Lidija 
Kočevar, Klara Liza Schulz, Stela Levačić, Hana Šobar, Kaja Šetinc 

 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM:  Tjaša Randl, Nikola Stanković 

Neopravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: /  

Ostali prisotni: / 

Predsedujoči ŠS Fakultete za turizem UM: Laura Lupše 

 

*Seja se je pričela z zamudo in sicer ob 8:15h zaradi zamude predsedujoče, ki je imela sestanek. 
 

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 4. redne seje ŠS FT UM. 
 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 4. izredne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 4. redne seje ŠS FT UM  
3. Podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata izr. prof. dr. Boruta Vojinovića 

4. Cenik storitev FT UM za študijsko leto 2021/2022 

5. Študijske zadeve 

6. Projekti ŠS FT v mesecu juniju 

7. Razno 

 

Add 1) Potrditev dnevnega reda 4. 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: 
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Predlagani dnevni red:  

 

 

1. Potrditev dnevnega reda 4. izredne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 4. redne seje ŠS FT UM  
3. Podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata izr. prof. dr. Boruta Vojinovića 

4. Cenik storitev FT UM za študijsko leto 2021/2022 

5. Študijske zadeve 

6. Projekti ŠS FT v mesecu juniju 

7. Razno 

 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje dnevni red 4. izredne seje ŠS FT UM.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Potrditev zapisnika 4. redne 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 4. redne seje Študentskega sveta FT 
UM. Pritožb in komentarjev ni bilo.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje zapisnik 4. redne seje Študentskega sveta Fakultete za 
turizem.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata izr. prof. dr. Boruta Vojinovića 

 

Točka je zaprta za javnost.  

 

Add 4)  Cenik storitev FT UM za študijsko leto 2021/2022 

 

Predsedujoča je članom Študentskega sveta Fakultete za turizem Univerze v Mariboru predstavila cenik 

storitev Fakultete za turizem UM  za študijsko leto 2021/22, ki je bil članom predhodno posredovan po 
elektronski pošti. Predsedujoča je podrobno razložila cenik storitev in cenik primerjala z lanskoletnim 
cenikom. Prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je navzoče 
pozvala k razpravi. Razprave ni bilo. 

 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje predlog cenika storitev Fakultete za turizem UM za 
študijsko leto 2021/2022. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Add 5) Študijske zadeve 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je navzoče 
obvestila, da jo je kontaktirala prodekanica za izobraževalno dejavnost izr. prof. dr. Marjetka Rangus 
in sicer, da Študentski svet FT premisli o podaji soglasja, da se posamezne izpitne roke pomakne izven 
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izpitnega obdobja in, da se da se terenske vaje (v kolikor bi to bilo potrebno) pomaknejo v poletno 

izpitno obdobje zaradi izrednih razmer. 

Predsedujoča je povedala, da se strinja s tem, da se poda soglasje k obema predlogoma saj se lahko na 
takšen zadosti pravilu o neprekrivanju rokov. Članico Niko Kramžar je zanimalo kaj to pomeni za 
študente. Predsedujoča je pojasnila, da dajemo soglasje k temu, da se lahko tudi po zaključku izpitnega 
obdobja še razpiše kakšen izpit v kolikor bi to bilo potrebno. Predsedujoča je povedala, da se ji to zdi 
pametno, saj je mnenja, da, če bi študenti imeli vsak dan izpit bi bilo to za njih prenaporno. Ostali so 
se strinjali.  

 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem daje soglasje, da se zaradi izrednih razmer (v kolikor bi bilo 
potrebno), da se posamezne izpitne roke pomakne izven izpitnega obdobja, da se lahko zadosti 

pravilu o neprekrivanju rokov in ustreznem razmaku med posameznimi izpiti. 

Študentski svet Fakultete za turizem prav tako daje soglasje, da se terenske vaje (v kolikor bi to bilo 

potrebno) pomaknejo v poletno izpitno obdobje zaradi izrednih razmer. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Add 6) Projekti ŠS FT v mesecu juniju 

 

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

povedala, da za mesec junij ni bilo planiranega nobenega projekta. Predsedujoča je povedala, da kaže 
kot, da bomo lahko v mesecu juniju izvedli teambuilding. Laura Lupše je članico Niko Kramžar zadolžila, 
da pripravi program za teambuilding Študentskega sveta FT.  

 

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. Pripomb na to temo ni bilo.  

 

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 08:45 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 


