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 Št.: 034/2021/8/110- JV 

  

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

z dne 5.2.2021 

  

Seja Senata je bila sklicana za sredo, dne 5.2.2021, ob 9.00 uri. Seja Senata FT UM se je pričela ob _9:01_. 

 

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

(delno), izr. prof. dr. Marko Koščak, doc. dr. Marjetka Rangus, doc. dr. Andreja Trdina, Laura Lupše,  Klara 

Liza Schulz . 

 

Odsotni člani senata: izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, Tjaša Randl 

Ostali prisotni: Jožica Vučajnk 

 

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

_7_ članov Senata, potrdi sklepčnost ter predlaga sledeči dnevni red: 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnikov, 

2. poročilo o izvršitvi sklepov prejšnjih sej,  

3. študijske zadeve, 

4. Akcijski načrt FT UM za odpravljanje ovir študentom invalidom 

5. Imenovanja članov oziroma predstavnikov organov 

6. Program dela FT UM 2021 

7. Izvolitev v naziv, 

8. razno. 

 

Senat FT UM je soglasno potrdil dnevni red. 

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

 

AD 1 - Potrditev zapisnikov 

Sklep 1:  Senat FT UM potrjuje zapisnik 52. Redne seje Senata FT UM. 

 

Od 10 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. 
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Sklep 2: Senat FT UM potrjuje zapisnik 1. Korespondenčne seje Senata FT UM. 
 

Od 10 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 potrjuje zapisnik 2. Korespondenčne seje Senata FT UM. 
 

Od 10 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. 

 

Sklep 4: Senat FT UM potrjuje zapisnik 1. izredne seje Senata FT UM. 

 

Od 10 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 4, _7_ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 2 – Poročilo o izvršitvi sklepov prejšnjih sej 

 

Sklep 5: Senat FT UM se je seznanil z izvršitvijo sklepov 52. Redne seje Senata FT UM. 

 

Od 10 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 5, _7_ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 6: Senat FT UM se je seznanil z izvršitvijo sklepov 1. Korespondenčne seje Senata FT UM. 
 

Od 10 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 6, _7_ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 7: Senat FT UM se je seznanil z izvršitvijo sklepov 2. Korespondenčne seje Senata FT UM. 
 

Od 10 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 7, _7_ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 8: Senat FT UM se je seznanil z izvršitvijo sklepov 1. izredne seje Senata FT UM. 

 

Od 10 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 8, _7_ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 3 – študijske zadeve 

Dekan predstavi  in poda na glasovanje naslednje sklepe, ki se nanašajo na študijske zadeve FT UM: 

 

 

Sklep 9:   (_______) je pripravila študijsko gradivo pri predmetih Teorije turizma, Sociologija 
turizma in Politični vidiki turizma, ki jih študenti uporabljajo kot študijsko literaturo pri 
predmetu. Gradiva so zabeležena kot drugo pedagoško gradivo (2.05). Senat FT UM 

potrjuje, da se navedeno gradivo uporablja kot študijsko gradivo pri omenjenih 
predmetih.   
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Od 10 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _6_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 9, _6_ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. Dr. Rangus se je izločila. 
 

Sklep 10:   Senat FT UM potrjuje učna načrta Trajnostno gorništvo in Gost v slovenski družbi, ki 
bosta študentom na voljo kot kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost (KOOD).  

 

 

Od 10 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _6_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 10, _6_ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. Dr. Trdina se je izločila. 
 

Sklep 11:   Senat FT UM potrjuje menjavo izvajalca v študijskem letu 2020/21 in sicer bo Praktično 
usposabljanje UN27 v poletnem semestru izvajal (_______). 

 

Od 10 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _6_ članov Senata FT UM, od tega je za sklep 11, _6_ 

članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.  (_______) se je izločil. 
 

Sklep 12:   Senat FT UM potrjuje namesto (_______) spodaj zapisane izvajalce izpitov pri učnih 
enotah z izvedbo od 9. 2. 2021 dalje: 

- FINANCE IN POSLOVODNJE (UN14) izvajalka (_______); 

- TURISTIČNE STRATEGIJE (UN13)  izvajalec (_______); 

- EKONOMIKA PODJETJA (UN02 in VS02) izvajalka (_______); 

- MEDNARODNO TURISTIČNO POSLOVANJE (MAG01) izvajalec (_______); 

- PROJEKTIRANJE IN INVESTIRANJE V TURIZMU (MAG03) izvajalec (_______); 

- PRAKTIČNO USPOSABLJANJE (UN27 in 27UN) izvajalec (_______). 

 

Od 10 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _6_ članov Senata FT UM, od tega je za sklep 12, _6_ 

članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. (_______)se je izločil. 
 

AD 4 – Akcijski načrt za odpravo ovir študentom invalidom 

Senatu se je pridružila (_______). 

Sklep 13:   Senat FT UM se je seznanil z Akcijskim načrtom FT UM za odpravo ovir študentom 
invalidom  za študijsko leto  2020/2021. 

 

Od 10 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _8_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 13, _8_ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 5 – Imenovanje članov organov 

 

Dekan predstavi naslednja predloga sklepov, vezanih na imenovanje članov in predstavnikov organov 
FT UM: 

Sklep 14:   Senat FT UM na predlog dekana soglaša, da se za koordinatorja in članico Strateškega 
sveta FT UM imenuje doc. dr. Marjetka Rangus. 

Obrazložitev: 
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Senat FT UM je na svoji 14. korespondenčni seji, dne 1.6.2016 sprejel naslednji sklep:  
 

Senat FT UM na predlog dekana soglaša, da se naloge Strateškega sveta FT UM, ki je bil ustanovljen 11. 
3. 2014, razdelijo na dva dela in sicer na Regionalni turistični forum, ki bo zadolžen za svetovanje dekanu 
pri uresničevanju strategije FT UM na lokalni ravni ter Strateški svet, ki bo zadolžen za svetovanje dekanu 
pri uresničevanju strategije FT UM na nacionalni ravni. Vsi dosedanji člani Strateškega sveta postanejo 
člani Regionalnega turističnega foruma. Za koordinatorja Regionalnega turističnega foruma se imenuje 
(_______), za koordinatorja Strateškega sveta pa se imenuje (_______).  

 

Zaradi prekinitve zaposlitve (_______), se za koordinatorja Strateškega sveta FT UM imenuje (_______). 

Od 10 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 14, _7_ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. (_______)se je izločila. 
 

Sklep 15:   Senat FT UM za predstavnika založniške dejavnosti na FT UM imenuje izr. prof. dr. Jasno 
Potočnik Topler. 

Od 10 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _8_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 15, _8_ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

AD 6 – Program dela FT UM 2021 

 

Sklep 16:   Senat FT UM se seznani s programom dela FT UM za leto 2021. 

Od 10 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _8_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 16, _8_ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 7 – Izvolitev v naziv 

Sklep 17:   Senat FT UM na podlagi 7. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru imenuje 
strokovno komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev za drugo 
izvolitev kandidata (_______) v naziv »DOCENT«  za predmetno področje »turizem« v 
naslednji sestavi: 

 

- Dr. Mitja Gorenak – predsednik, 

- Dr. Milica Rančić Demir – član 

- Dr. Dejan Križaj – član, 
- Dr. Ivan Rozman – nadomestni član. 

 

Ime in priimek 

(naziv izvolitve) 

Veljavnost 

izvolitve 

(izvolitev do 

datuma) 

Področje/predmet 

izvolitve 
Ustanova izvolitve Ustanova zaposlitve 

izr. prof. dr. Mitja 

Gorenak 
19. 6. 2023 Turizem 

Fakulteta za 

turizem UM 
Fakulteta za turizem 
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Doc. dr. Milica 

Rančić Demir 
22.10.2024 Turizem 

Fakulteta za 

turizem UM 
Fakulteta za turizem 

Izr. prof. dr. Dejan 

Križaj 
19.6.2024 

Poslovno 

organizacijske 

znanosti v turizmu 

UP, Fakulteta za 

turistične študije – 

Turistica 

UP, Fakulteta za 

turistične študije – 

Turistica 

Red. prof. dr. Ivan 

Rozman 
neomejena informatika 

Fakulteta za 

elektrotehniko, 

računalništvo in 

informatiko, 

Univerza v 

Mariboru 

upokojen 

 

Od 10 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _8_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 17, _8_ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

AD 7 – Razno 

Dekan povpraša predstavnike študentov, člane Senata o študentski problematiki.  Študenti so pojasnili, 
da proces poteka normalno in organizirano. Povabili so zaposlene k aktivni udeležbi na poslovnem 
dogodku, ki ga organizirajo v kratkem. 

 

Dekan pozdravi vse navzoče, se zahvali za sodelovanje in zaključi 1. redno sejo ob _9:26__. 

 

 

Zapisnikar: 

mag. Jožica Vučajnk 

 

 

tajnik FT UM                     dekan FT UM       

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

 
          

        


