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 Št.: 034/2021/19/110- JV 

  

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SENATA FAKULTETE ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU,  

z dne 31.3.2021 

  

Seja Senata je bila sklicana za sredo, dne 21.3.2021, ob 13.00 uri. Seja Senata FT UM se je pričela ob 

____. 

 

Prisotni člani senata: izr. prof. dr. Boštjan Brumen, izr. prof. dr. Maja Turnšek (delno), izr. prof. dr. Marko 

Koščak, doc. dr. Marjetka Rangus, doc. dr. Andreja Trdina, doc. dr. Mojca Kompara Lukančič, Tjaša Randl, 

Laura Lupše. 

 

Odsotni člani senata: izr. prof. dr. Mitja Gorenak, izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, Klara Liza Schulz. 

Ostali prisotni: Jožica Vučajnk 

 

Dekan pozdravi navzoče in preveri sklepčnost 3. redne seje Senata FT UM. Po ugotovitvi, da je navzočih 

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

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnikov 

2. Poročila o izvršitvi sklepov prejšnjih sej 

3. Študijske zadeve 

4. Volitve v naziv 

5. Imenovanje prodekana 

6. Samoevalvacijsko poročilo 2019/2020 

7. Akcijski načrt 

8. Razno  

 

Pod točko 3 – študijske zadeve ni prispelo nobeno gradivo, naknadno pa je prispelo gradivo, vezano na 

članstvo v komisiji, zaradi česar se točka 3 preimenuje v »Članstvo v komisiji« in je dnevni red sledeč: 

 

1. Potrditev zapisnikov 

2. Poročila o izvršitvi sklepov prejšnjih sej 

3. Članstvo v komisiji 
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4. Volitve v naziv 

5. Imenovanje prodekana 

6. Samoevalvacijsko poročilo 2019/2020 

7. Akcijski načrt 

8. Razno  

 

Senat FT UM je soglasno potrdil spremenjen dnevni red. 

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

 

AD 1 - Potrditev zapisnikov 

Sklep 1:  Senat FT UM potrjuje zapisnik 2. Redne seje Senata FT UM. 

 

Od 11 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 – Poročilo o izvršitvi sklepov prejšnjih sej 

 

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

 

Od 11 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. 

 

 

AD 3 – Imenovanje predsednika komisije 

Dekan predstavi predlog sklepa z obrazložitvijo, da je trenutna predsednica Komisije za diplome podala 

odstopno izjavo, ter predlaga sprejem naslednjega sklepa. 

 

Pridruži se dr. Maja Turnšek. 
 

Sklep 3:   Senat FT UM imenuje za predsednico Komisije za diplome FT UM, doc. dr. Andrejo Trdina 

za čas do 29.11.2022. 
 

Obrazložitev: 
 

Senat FT UM je dne 29.11.2018 imenoval naslednje člane Komisije za diplome FT UM  

- doc. dr. Maja Turnšek - predsednica 

- izr. prof. dr.  Mitja Gorenak - član 

- doc. dr. Marjetka Rangus - članica 

- doc. dr. Andreja Trdina - članica  
- doc. dr. Tanja Lešnik – članica 

 

Mandatna doba članov Komisije za diplome FT UM traja 4 leta, in sicer od 30. 11. 2018 do 29. 11. 2022.  
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Izr. prof. dr. Maja Turnšek je 29.3.2021 podala odstopno izjavo, zaradi česar se za čas do 29.11.2022, za 
predsednico imenuje doc. dr. Andreja Trdina. 

   

Od 11 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _8_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 3, _8_ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

AD 3 – Volitve v naziv 

Dekan predstavi naslednje štiri sklepe in sicer imenovanje poročevalcev za štiri izvolitve v naziv. 
 

Sklep 4:   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 
kandidatke (_______) v naziv »ASISTENTKA«  za predmetno področje »turizem« v naslednji 
sestavi: 

- dr. Boris Prevolšek – predsednik, 

- dr. Boštjan Brumen – člani, 
- Biljana Božinovski – članica, 
- dr. Mitja Gorenak – nadomestni član. 
 

Ime in priimek 

(naziv izvolitve) 

Veljavnost 

izvolitve 

(izvolitev do 

datuma) 

Področje/predmet 
izvolitve 

Ustanova izvolitve Ustanova zaposlitve 

Pred. dr. Boris 

Prevolšek 
22.9.2025 Turizem 

Fakulteta za 

turizem UM 
Fakulteta za turizem 

Doc. dr. Boštjan 
Brumen 

19. 3. 2024 turizem 
Fakulteta za 

turizem UM 
Fakulteta za turizem 

Pred. Biljana 

Božinovski  
12.02.2025 Angleški jezik FF UM Fakulteta za turizem 

izr. prof. dr. Mitja 

Gorenak 
19. 6. 2023 Turizem 

Fakulteta za 

turizem UM 
Fakulteta za turizem 

 

 

Od 11 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _8_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 4, _8_ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Sklep 5:   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 
kandidatke (_______) v naziv »ASISTENTKA«  za predmetno področje »turizem« v naslednji 

sestavi: 

- dr. Milica Rančić Demir – predsednica, 

- dr. Maja Turnšek – članica, 
- dr. Biljana Božinovski – članica, 
- dr. Boštjan Brumen – nadomestni član. 
 



Zapisnik 3. redne seje Senata FT UM, 31.3.2021 

4 

Ime in priimek 

(naziv izvolitve) 

Veljavnost 

izvolitve 

(izvolitev do 

datuma) 

Področje/predmet 
izvolitve 

Ustanova izvolitve Ustanova zaposlitve 

Doc. dr. Milica 

Rančić Demir 
22.10.2024 Turizem 

Fakulteta za 

turizem UM 
Fakulteta za turizem 

Izr. prof. dr. Maja 

Turnšek 
17.12.2024 Turizem 

Fakulteta za 

turizem UM 
Fakulteta za turizem 

Pred. Biljana 

Božinovski  
12.02.2025 Angleški jezik 

Filozofska 

fakulteta UM 
Fakulteta za turizem 

doc. dr. Boštjan 
Brumen 

19. 3. 2024 Turizem 
Fakulteta za 

turizem UM 
Fakulteta za turizem 

 

Od 11 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _8_ članov Senata FT UM, od tega je za sklep 5, _8_ 

članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Sklep 6:   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 
kandidatke (_______) v naziv »ASISTENTKA«  za predmetno področje »turizem« v naslednji 

sestavi: 

- dr. Boris Prevolšek – predsednik, 

- dr. Jasna Potočnik Topler – članica, 
- dr. Marjetka Rangus – članica, 
- dr. Boštjan Brumen – nadomestni član. 
 

Ime in priimek 

(naziv izvolitve) 

Veljavnost 

izvolitve 

(izvolitev do 

datuma) 

Področje/predmet 
izvolitve 

Ustanova izvolitve Ustanova zaposlitve 

Pred. dr. Boris 

Prevolšek 
22.9.2025 Turizem 

Fakulteta za 

turizem UM 
Fakulteta za turizem 

Izr. prof. dr. Jasna 

Potočnik Topler 
29.9.2025 Turizem 

Fakulteta za 

turizem UM 
Fakulteta za turizem 

Doc. dr. Marjetka 

Rangus 
22.9.2021 Turizem 

Fakulteta za 

turizem UM 
Fakulteta za turizem 

doc. dr. Boštjan 
Brumen 

19.3.2024 Turizem 
Fakulteta za 

turizem UM 
Fakulteta za turizem 
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Od 11 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _8_ članov Senata FT UM, od tega je za sklep 6, _8_ 

članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

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

sestavi: 

- dr. Marko Koščak – predsednik, 

- dr. Tanja Lešnik Štuhec – članica, 
- dr. Boris Prevolšek – član, 
- dr. Boštjan Brumen – nadomestni član. 
 

Ime in priimek 

(naziv izvolitve) 

Veljavnost 

izvolitve 

(izvolitev do 

datuma) 

Področje/predmet 
izvolitve 

Ustanova izvolitve Ustanova zaposlitve 

Izr. prof. dr. Marko 

Koščak 
25.9.2024 Turizem 

Fakulteta za 

turizem UM 
Fakulteta za turizem 

Doc. dr. Tanja Lešnik 
Štuhec 

28.9.2021 Turizem 
Fakulteta za 

turizem UM 
Fakulteta za turizem 

Pred. dr. Boris 

Prevolšek 
22.9.2025 Turizem 

Fakulteta za 

turizem UM 
Fakulteta za turizem 

doc. dr.  Boštjan 
Brumen 

19. 3. 2024 Turizem 
Fakulteta za 

turizem UM 
Fakulteta za turizem 

 

Od 11 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _8_ članov Senata FT UM, od tega je za sklep 7, _8_ 

članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

 

AD5 – imenovanje prodekana 

 

Dekan je dne 12.3.2021 izdal Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za 

znanstveno raziskovalno dejavnost. Skladno z razpisom sta Komisija za pregled vlog in Komisija za 

pritožbe v predpisanem roku in na predpisan  način opravili svoje delo. Na podlagi ugotovitev Komisije 

za pritožbe, je bila izdelana kandidatna lista. Na kandidatni listi, ki je priloga tega sklepa, je ena 
kandidatura. Na podlagi le-te dekan poda na glasovanje naslednji sklep: 

 

Sklep 8:   Senat FT UM podaja pozitivno mnenje k predlogu dekana, da se za prodekanico 

zadolženo znanstveno raziskovalno dejavnost na FT UM imenuje izr. prof. dr. Majo 
Turnšek, za mandatno dobo 4 let, od 5. 4. 2021 do 4. 4. 2025. 
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Od 11 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _8_ članov Senata FT UM, od tega je za sklep 8, _8_ 

članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD6 – samoevalvacijsko poročilo 

 

Sklep 9:   Senat FT UM sprejema in potrdi vsebino Samoevalvacijskega poročila FT UM za leto 
2019/2020. 

 

Od 11 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _8_ članov Senata FT UM, od tega je za sklep 9, _8_ 

članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD7 – akcijski načrt 

 

 

Sklep 10:   Senat FT UM potrjuje dokument odgovorov in akcijski načrt na priporočila za izboljšanje 
evalvacijske skupine ob  evalvaciji univerzitetnega in magistrskega  študijskega programa 
Turizem FT UM v letu 2020. 

 

Od 11 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _8_ članov Senata FT UM, od tega je za sklep 10, _8_ 

članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 8 – Razno 

 

Dekan povpraša predstavnike študentov, člane Senata o študentski problematiki.  Študijski proces po 
navedbah gospe (_______) poteka po načrtih in brez pripomb. Povabi sodelujoče na Teden zdravja v 
naslednjem tednu – preko MS Teams, na daljavo, več info po e-pošti. 

 

Dekan pozdravi vse navzoče, se zahvali za sodelovanje in zaključi 3. redno sejo ob _13:23__. 

 

 

 

tajnik FT UM                     dekan FT UM       

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

         

      


