
 

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 13. decembra 2021 ob 19h 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, Mark Zgrinskić 

 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za turizem UM: /  

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 predlagala spremembo dnevnega reda in sicer, 

da se doda in spremeni točka 3 v Konstituiranje Študentskega sveta FT, pod točko 4 Prispevek za 
informacijsko in promocijsko gradivo, točka 5 Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata, prav tako 
pa se točka Cenik za študijsko leto 2022/23 črta iz dnevnega reda. Predsedujoča je predstavila nov 
dnevni red: 

 

 

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

2. Potrditev zapisnika 7. izredne in 5. korespondenčne seje ŠS FT UM 

3. Konstituiranje Študentskega sveta FT  
4. Prispevek za informacijsko in promocijsko gradivo  

5. Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata  
6. Dan kakovosti FT UM 

7. Razno  

 

 

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

2. Potrditev zapisnika 7. izredne in 5. korespondenčne seje ŠS FT UM 

3. Konstituiranje Študentskega sveta FT  
4. Prispevek za informacijsko in promocijsko gradivo  

5. Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata  
6. Dan kakovosti FT UM 

7. Razno  

 

 

Izoblikoval se je naslednji sklep: 

 

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

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 2) Potrditev zapisnika 7. izredne in 5. 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 7. izredne in 5. korespondenčne seje 

Študentskega sveta FT UM. Pritožb in komentarjev ni bilo.  
 

Izoblikoval se je naslednji sklep:  

 

Študentski svet FT UM potrjuje zapisnik 7. izredne seje in 5. 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 je članu Študentskega sveta Fakultete za turizem iz vrst absolventov potekel status 

študenta. Skladno z izgubo njegovega statusa, ne more biti več član 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 13.12.2021 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, 
8. Nika Kramžar, članica ŠS FT, članica ŠS 4. letnika, 
9. Mark Zgrinskić, članŠS FT, predsednik ŠS absolventov, 
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Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

 

Add 4) Prispevek za informacijsko in promocijsko gradivo 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je članom 
Študentskega sveta FT UM pojasnila primer ustavljene prakse katere se poslužujejo Študentski svetovi 
nekaterih drugih članic kot je npr. Študentski svet Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 

Mariboru.  Predsedujoča je pojasnila, da FNM UM nameni določen finančni znesek od vpisnine 
študentov ŠS FNM za lažje delovanje ŠS FNM. Prodekanica za študentska vprašanja  FT UM je povedala, 
da ima Študentski svet FT UM zelo nizek finančni proračun za izvajanje vseh projektov zato predlaga, 
da bi se pri nas prav tako uvedel omenjeni primer dobre prakse. Prisotni člani Študentskega sveta so 
se strinjali in predlagali, da bi bila vpisnina višja za 2 € in bi se ta 2 € namenila delovanju ŠS FT UM.  
Prvič se je ta prispevek uvedel v študijskem letu 2021/22 in je bil s strani študentov dobro sprejet zato 
predlaga, da se letos zopet uvede prispevek. Predsedujoča je dala temo na razpravo, ker razprave ni 
bilo je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Študentski svet Fakultete za turizem Univerze v Mariboru predlaga uvedbo prispevka za delovanje 
Študentskega sveta Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v višini 2 €, ki bi ga vsak študent ob 
vpisu poravnal s položnico, s katero plača stroške vpisnine. Sredstva, ki bi jih prejeli od vpisnin bi se 

porabila za informacijsko in promocijsko gradivo za študente Fakultete za turizem UM. Študenti bi 
promocijski material prejeli ob raznih dogodkih in aktivnostih, ki jih organizira Študentski svet 
Fakultete za turizem UM.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Add 5) Podaja o pedagoški usposobljenosti kandidata 

 

Točka je zaprta za javnost.  
 

Add 6) Dan kakovosti FT UM 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je 
povedala, da je bil Študentski svet FT pozvan, da poda predloge na kakšen način bi vključili tudi 
študente na dan kakovosti, ki bo potekal v začetku naslednjega koledarskega leta na Fakulteti za 
turizem. Predsedujoča je predlagala, da bi to točko obravnavali v mesecu januarju, ko bomo na našo 
sejo povabili tudi predsednico Komisije za ocenjevanje kakovosti, asistentko Barbaro Pavlakovič. 
Navzoči so se s tem strinjali.  
 

Add 7) Razno 

 

Laura Lupše, prodekanica za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru je navzoče 
povprašala o trenutni študentski problematiki.  
Članica 3. letnika UN je vprašala kdaj se bodo začele vaje, ki naj bi jih imeli pri asistentki Katji Kokot. 
Laura Lupše je povedala, da tega ne ve in, da se bo pozanimala in sporoči.  
 

Članica 1. letnika VS je izpostavila, da se pojavljajo dvojna merila glede študija v živo in online. 

Izpostavila je, da nekateri izvajalci dovoljujejo izvedbo občasno online, medtem ko drugi ne. 
Predsedujoča je povedala, da bo kontaktirala vodstvo in vprašala kako je s tem.  
 

Predsedujoča je povedala, da o članov Študentskega sveta Fakultete za turizem pričakuje resnost in 
odgovornost. Da so se v Študentski svet FT včlanili prostovoljno in, da je njihova odgovornost, da se 
redno udeležujejo sej in sodelujejo na sejah. Prav tako je predsedujoča povedala, da bo (če ji člani ne 
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bodo javljali svoje prisotnosti oziroma odsotnosti na sejah) pisala neupravičeno odsotnost. Še enkrat 
je poudarila, da ko se pošlje vabilo je potrebno napisati ali bo posameznik lahko prisoten na seji ali ne. 
 

 

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 19:50 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 


