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 Št.: 034/2021/5/110- JV 

  

ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE SENATA FAKULTETE ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU,  

z dne 27.1.2021 

  

Seja Senata je bila sklicana za sredo, dne 27.1.2021, ob 12.00 uri. Seja Senata FT UM je potekala preko 

orodja MS Teams in se je pričela ob ___. 

 

Prisotni člani senata: izr. prof. dr. Boštjan Brumen, izr. prof. dr. Mitja Gorenak, izr. prof. dr. Maja 

Turnšek, izr. prof. dr. Borut Vojinović, izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, izr. prof. dr. Marko Koščak, doc. 

dr. Marjetka Rangus, doc. dr. Andreja Trdina, 

 

Odsotni člani senata: izr. prof. dr. Borut Vojinović 

Ostali prisotni: Jožica Vučajnk, Mateja Kuntarič 

 

Dekan pozdravi navzoče in preveri sklepčnost 1. izredne seje Senata FT UM. Po ugotovitvi, da je navzočih 

7 članov Senata, potrdi sklepčnost ter predlaga sledeči dnevni red: 

Dnevni red: 

1. kadrovske zadeve, 

2. izvolitev v raziskovalni naziv, 

3. predlog člana UO UM. 

 

Senat FT UM je soglasno potrdil dnevni red. 

Dekan nadaljuje z vodenjem seje in da na glasovanje naslednje sklepe: 

 

AD 1 – Kadrovske zadeve 

Sklep 1:  Senat FT UM izdaja soglasje za delo po avtorski pogodbi oz. drugi pogodbi v skladu s 

hrvaško zakonodajo, (_______) za predavanje in vaje na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, 
na Hrvaškem pri predmetu „ Engleski jezik II in Metodika nastave engleskog jezika III“. 
Soglasje za delo po pogodbi se izdaja za čas od izdaje soglasja do 30. 9. 2021. 

 

Od 8 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 7 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 1, 7 glasovalo 

ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

AD 2 – volitve v raziskovalni naziv 
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Dekan predstavi dve vlogi za izvolitev v naziv in sicer vlogo (_______) in (_______), obe vlogi sta za  

izvolitev v strokovno raziskovalni naziv »asistent«. Obe vlogi je pregledala in podala predlog za izvolitev 

na Senatu FT UM, Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve FT UM. 

 

Po zaključenih volitvah se prisotne člane Senata FT UM seznani z rezultati e-volitev (izvoz dokumenta 

rezultatov iz aplikacije Simply Voting, ki je priloga tega zapisnika). Na podlagi ugotovljenih rezultatov 

dekan poda na glasovanje naslednja dva sklepa: 

 

Sklep 2: Senat FT UM na podlagi določbe od 17. do 22. člena Pravilnika o raziskovalnih nazivih 
(Ur. l. RS, št. 31/2017), Pravilnika o postopku izvolitve v raziskovalne nazive na Univerzi 
v Mariboru z dne 26. 9. 2017, 190. člena Statuta UM (Statut UM-UPB12, Ur. l. RS št. 
29/2017 s sprem. in dop.) in predloga Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve FT 

UM, izvoli kandidatko (_______), prvič v strokovno-raziskovalni naziv »ASISTENT« ,  za 
dobo treh (3) let, od 27. 1. 2021 do 26. 1. 2024. 

 

Od 8 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 7 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 2, 7 glasovalo 

ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 3: Senat FT UM na podlagi določbe od 17. do 22. člena Pravilnika o raziskovalnih nazivih 
(Ur. l. RS, št. 31/2017), Pravilnika o postopku izvolitve v raziskovalne nazive na Univerzi 
v Mariboru z dne 26. 9. 2017, 190. člena Statuta UM (Statut UM-UPB12, Ur. l. RS št. 
29/2017 s sprem. in dop.) in predloga Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve FT 

UM, izvoli kandidatko (_______), prvič v strokovno-raziskovalni  naziv »ASISTENT« ,  za 
dobo treh (3) let, od 27. 1. 2021 do 26. 1. 2024. 

 

Od 8 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 7 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 3, 7 glasovalo 

ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 3 – predlog člana UO UM 

 

Sklep 4: Senat FT UM za člana Upravnega odbora UM iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko 
dejavnost predlaga (_______). 

 

 

Od 8 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 7 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 4, 6 glasovalo 

ZA, en član (izr. prof. dr. Mitja Gorenak) se je iz glasovanja izločil. Sklep je bil sprejet. 

 

Dekan pozdravi vse navzoče, se zahvali za sodelovanje in zaključi 1. izredno sejo ob 12.20. 

 

 

Zapisnikar: 

mag. Jožica Vučajnk 
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tajnik FT UM                     dekan FT UM       

mag. Jožica Vučajnk      izr. prof. dr. Boštjan Brumen 

          

  
  

      


