
 

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

 

Dobležiče, 19. november 2021 

 

Zapisnik 7. redne seje Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 

 

ki je potekala 19. novembra 2021 ob 8h preko MS teams. 

 

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Kaja Šetinc, Maruša Rau, Aida Babajić, Tjaša Randl, Lidija 

Kočevar, Vera Stepanov, Klara Liza Schulz, Nika Kramžar, Anja Kraševec, Petar Milošević, Iza Hana 
Šobar Maslarič, Joško Glavina. 
 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Mark Zgrinskić, Nikola Stanković.  

Neopravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: Stela Levačić. 

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 7. izredne seje ŠS FT 
UM.  

 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 7. izredne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 6. redne in 4. korespondenčne seje ŠS FT UM 

3. Konstituiranje Študentskega sveta FT UM  
4. Študenti demonstratorji za študijsko leto 2021/22 

5. Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata 

6. Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2020/21 

7. Četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita  
8. Projekti ŠS FT  
9. Razno  

 

 

Add 1) Potrditev dnevnega reda 7. 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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1. Potrditev dnevnega reda 7. izredne seje ŠS FT UM 

2. Potrditev zapisnika 6. redne in 4. korespondenčne seje ŠS FT UM 

3. Konstituiranje Študentskega sveta FT UM  
4. Študenti demonstratorji za študijsko leto 2021/22 

5. Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata 

6. Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2020/21 

7. Četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita  
8. Projekti ŠS FT  
9. Razno  

 

 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem potrjuje dnevni red 7. izredne seje ŠS FT UM.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Potrditev zapisnika 6. redne in 4. 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. redne in 4. korespondenčne seje 

Študentskega sveta FT UM. Pritožb in komentarjev ni bilo.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet FT UM potrjuje zapisnik 6. redne seje in 4. korespondenčne Študentskega sveta 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 3) Konstituiranje Študentskega sveta FT UM 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je 
povedala, da se je članica Študentskega sveta Fakultete za turizem iz vrst absolventov izpisala iz 
Fakultete za turizem, kar pomeni, da nima več statusa študenta. Skladno z izgubo njenega statusa, ne 
more biti več članica ŠS FT, zato se mora Študentski svet FT na novo konstituirati. 
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet Fakultete za turizem Univerze v Mariboru se dne 19.11.2021 konstituira v naslednji 

sestavi:  

 

1. Laura Lupše, predsednica ŠS FT, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem UM, 

2. Hana Šobar, članica ŠS FT, predsednica ŠS 1. letnika, 

3. Stela Levačić, članica ŠS FT, predsednica ŠS 2. letnika, 

4. Vera Stepanov, članica ŠS FT, članica 2. letnika,  

5. Aida Babajić, članica ŠS FT, predsednica ŠS 3. letnika, 

6. Petar Milošević, član ŠS FT, član ŠS 3. letnika, 

7. Lidija Kočevar, članica ŠS FT, predsednica ŠS 4. letnika, 
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8. Nika Kramžar, članica ŠS FT, članica ŠS 4. letnika, 

9. Mark Zgrinskić, članŠS FT, predsednik ŠS absolventov, 

10. Nikola Stanković, član ŠS FT, član ŠS absolventov.  

 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

 

Add 4)  Študenti demonstratorji za študijsko leto 2021/22 

 

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

seznanila, da se je ponovno zaključil razpis za demonstratorje študente z dne 29.10.2021. Do roka sta 

prispeli dve kandidaturi in sicer kandidatura študentke Katje Fakin in kandidatura študentke Klare Lize 
Schulz. Komisija za pregled kandidatur se je sestala dne 09.11.2021 in pregledala prispeli kandidaturi. 

Komisija je ugotovila, da sta bili obe kandidaturi popolni, neustreznih kandidatur ni bilo. Predsedujoča 
je navzoče pozvala k razpravi. Ker razprave ni bilo je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:  

 

 

Študentski svet Fakultete za turizem predlaga študentko Klaro Lizo Schulz (3.letnik UN) za 
demonstratorko študentko v študijskem letu 2021/22 pri predmetu Psihologija komuniciranja v 
turizmu izvajalke izr. prof. dr. Maje Turnšek in študentko Katjo Fakin (2. letnik UN) za 

demonstratorko študentko v študijskem letu 2021/22 pri predmetu Angleščina v turizmu 1 izvajalke 
izr. prof. dr. Jasne Potočnik Topler in pri predmetu Osnove znanstvenega razmišljanja in pisanja 
izvajalke izr. prof. dr. Maje Turnšek.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 5) Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata 

 

Točka je zaprta za javnost.  
 

Add 6) Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2020/21 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je 
navzočim predstavila rezultate študentske ankete za študijsko leto 2020/21. Člani so skupaj s 
predsedujočo podrobno pregledali rezultate in komentirali določene ocene in obremenitve študentov.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet FT UM se seznani z rezultati študentske ankete za študijsko leto 2020/21. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

 

Add 7) Četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je navzoče 
seznanila z seznamom četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita v študijskem letu 2020/21. 

 

Predsedujoča je povedala, da je po pregledu seznama opazila, da je bilo največ zaporednih pristopov 

na izpit pri predmetu Politični vidiki turizma (6 pristopov), Zgodovina evrope za turizem (5 pristopov), 

Psihologija porabnikov v turizmu (4 pristopov) in Trajnostni razvoj (5 pristopov).  
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Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet FT UM se seznani z izpisi za študijsko leto 2020/21 o četrtem in nadaljnjem pristopu 
k izpitom. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 8) 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 
smo nekaj dogodkov zaradi ukrepov povezanih s Covid-19 morali odpovedati in eno izmed takih je tudi 

brucovanje. Laura Lupše je povedala, da bomo v mesecu decembru sodelovali v treh dobrodelnih 

akcijah in sicer zbirali bomo sladkarije in igrače za otroke, pridružili se bomo dobrodelnemu projektu 
Misija človek, kjer bomo zbirali hrano za zavetišča in sodelovali bomo v iniciativi Božiček za en dan. 
Prav tako je predsedujoča povedala, da moramo v mesecu decembru izvesti študijski seminar za bruce, 
dogodek z Erasmus študenti, Kino večer in pogostitev za študente. Navzoče je pozvala k razpravi kako 
bi dogodke izvedli.  

 

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. Razprave 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 09:00 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 
- 1x arhiv 


