Zapisnik 5. redne seje Senata FT UM, 9.6.2021

Št.: 034/2021/25/120- JV

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE SENATA FAKULTETE ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU,
z dne 9.6.2021
Seja Senata je bila sklicana za sredo, dne 9.6.2021, ob 12.00 uri. Seja Senata FT UM se je pričela ob
_12.05__.
Prisotni člani senata: izr. prof. dr. Boštjan Brumen, izr. prof. dr. Maja Turnšek, izr. prof. dr. Jasna Potočnik
Topler, izr. prof. dr. Mitja Gorenak, izr. prof. dr. Marjetka Rangus, pred. dr. Biljana Božinovski, Laura
Lupše
Odsotni člani senata: izr. prof. dr. Marko Koščak, doc. dr. Andreja Trdina, doc. dr. Mojca Kompara
Lukančič, Tjaša Randl, Klara Liza Schulz
Ostali prisotni: Jožica Vučajnk
Dekan pozdravi navzoče in preveri sklepčnost 5. 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. Kadrovske zadeve
6. 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 4. redne seje Senata FT UM.
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Od 12 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 4. redne seje Senata FT UM.

Od 12 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 – Študijske zadeve
Sklep 3:

-

Senat FT UM potrjuje namesto (____________) spodaj zapisano izvajalko izpitov pri
učnih enotah na rednem in izrednem študiju, z izvedbo od 14. 6. 2021 do preklica oz.
vrnitve izvajalke:
MEDIJSKA KULTURA IN TURIZEM (UN22) izvajalka (____________);
GOSTOLJUBJE IN ODNOSI V TURIZMU (UN-05) izvajalka (____________);
MEDKULTURNO KOMUNICIRANJE IN ETIKA V TURIZMU (VS-04) (____________);
SOCIOLOGIJA KULTURE IN TURIZMA (MAG-03) (____________);
MEDIJI IN TURIZEM: OBLIKOVANJE ZGODB V TURIZMU (MAG-08) (____________).

Od 12 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 namesto (____________), (____________)za
izvajalko predavanj in seminarjev v poletnem semestru 2020/21 pri naslednji učnih
enotah:
Medijska kultura in turizem (UN22) 10 ur predavanj na rednem študiju;
MEDIA AND TOURISM: STORYTELLING IN TOURISM (MAG-08) 2 uri seminarja na izrednem
študiju;
Mediji in turizem: Oblikovanje zgodb v turizmu (MAG-08) 5 ur seminarja na rednem študiju.

Od 12 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.
Sklep 5:

Senat FT UM potrjuje nadomestnega predsednika Komisije za diplome (__________).

Od 12 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 potrjuje učne enote, ki jih bodo lahko izbrali ERASMUS študenti v
študijskem letu 2021/2022. Učne enote so v tabeli v prilogi.

Od 12 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.
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Sklep 7:

Senat FT UM potrjuje, da se v študijskem letu 2021/22 kot kreditno ovrednotena
obštudijska dejavnost (KOOD) ponudi učna enota Trajnostno gorništvo.

Od 12 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 potrjuje menjavo izvajalca, in sicer bo Praktično usposabljanje UN27
izvajal (____________).

Od 12 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.
Sklep 9:

Senat FT UM se seznani s sklepom št.5, 4. izredne seje Študentskega sveta FT UM, v
katerem soglaša, da se zaradi izrednih razmer, v kolikor je potrebno, terenske vaje ali
izpiti izvedejo izven predvidenega obdobja. Sklep ŠS FT je v prilogi.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 9, _7_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 10:

Senat FT UM se seznani s tabelo, kjer so zavedene vse prilagoditve študijskega procesa
v času izrednih razmer v študijskem letu 2020/21. Tabela je priloga sklepa.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 10, _7_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 11:

Senat FT UM sprejme sklep in potrdi izvedbo izbranih izbirnih predmetov za posamezen
študijski program v študijskem letu 2021/2022 po semestrih:

Š.P.

Let
nik

Način
študija

VS

3.

Redni

VS

3.

UN

3.

UN

MAG

2.

2.

Izredni

Redni

Redni

Redni

Izbirni predmet 1
TUJ JEZIK 3: ITALIJANSKI
JEZIK 1 IN 2 (VS31),
v zimskem semestru
TURIZEM V TRETJEM
ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU
(VS29),
v zimskem semestru
3. TUJI JEZIK V TURIZMU 1
IN 2 – ITALIJANŠČINA
(UN31),
v zimskem semestru

Izbirni predmet 2

Izbirni predmet 3

VELNES (VS29),
v zimskem semestru

GASTRONOMIJA IN
ENOGASTRONOMIJA (VS36),
v poletnem semestru

VELNES (VS29),
v zimskem semestru

Bo rešeno v nadaljevanju
v poletnem semestru

VELNES (UN36),
v zimskem semestru

RETORIKA V POSLOVNEM
KOMUNICIRANJU (UN30),
v poletnem semestru

Izbirni predmet 1
ZDRAVSTVENI IN TERMALNI TURIZEM V
SLOVENIJI (UN-43), v poletnem semestru

Izbirni predmet 2
TURISTIČNO VODENJE (UN-45),
v poletnem semestru

Izbirni predmet 1
PROJEKTNO VODENJE EU IN NACIONALNIH
PROJEKTOV (MAG-39),
v zimskem semestru

Izbirni predmet 2
MOČ DIGITALNIH PLATFORM V TURIZMU
(MAG-29), v poletnem semestru
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Izbirni predmet 3
KULTURNI TURIZEM IN IDENTITETA EVROPE
(MAG-32), v poletnem semestru

MAG

2.

Izredni

Izbirni predmet 1
KULTURNI TURIZEM IN IDENTITETA EVROPE
(MAG-32), v zimskem semestru
Izbirni predmet 3
TRANSPORT IN TURIZEM (MAG-34), v
poletnem semestru

Izbirni predmet 4
RETORIKA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI V
DIGITALNEM SVETU (MAG-31), v poletnem
semestru

Izbirni predmet 2
IZZIVI SODOBNEGA HOTELIRSTVA (MAG-37),
v poletnem semestru
Izbirni predmet 4
TUJ JEZIK 2: POSLOVNA KOMUNIKACIJA V
NEMŠČINI 1 (MAG-27), v poletnem
semestru

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 11, _7_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 12:

Senat FT UM potrjuje skupno izvedbo 10 ur terenskih vaj na VS programu pri Praktičnih
vidikih turistične geografije in UN programu pri Turistični geografiji, zaradi
epidemioloških razmer.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 12, _7_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 4 – Volitve v naziv
Dekan predstavi šest vlog za volitve v nazive.
Za prvi dve vlogi in sicer za izvolitev (_________) v tretji naziv asistent in za (__________) za prvo
izvolitev v naziv docent, predlaga naslednja dva sklepa z imenovanjem strokovnih poročevalcev.
Sklep 13: 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
kandidata (_________) v naziv »ASISTENT« za predmetno področje »turizem« v naslednji
sestavi:
- Izr. prof. dr. Marko Koščak – predsednik,
- Doc. dr. Boris Prevolšek – član,
- Doc. dr. Milica Rančić Demir – članica,
- Izr. prof. dr. Boštjan Brumen – nadomestni član.
Veljavnost
Ime in priimek
izvolitve
Področje/predmet
Ustanova izvolitve Ustanova zaposlitve
(izvolitev
do
izvolitve
(naziv izvolitve)
datuma)
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Izr. prof. dr. Marko
Koščak

25.9.2024

Turizem

Fakulteta za
turizem UM

Fakulteta za turizem

doc. dr. Boris
Prevolšek

22.9.2025

Turizem

Fakulteta za
turizem UM

Fakulteta za turizem

Doc. dr. Milica
Rančić Demir

22.10.2024

Turizem

Fakulteta za
turizem UM

Fakulteta za turizem

Izr. prof. dr. Boštjan
Brumen

17. 4. 2024

Informatika

FERI UM

Fakulteta za turizem

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 13, _7_
glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.
Sklep 14: Senat FT UM na podlagi 7. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru imenuje strokovno
komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev za prvo izvolitev kandidata
(__________) v naziv »DOCENT« za predmetno področje »turizem« v naslednji sestavi:
- Izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler – predsednik,
- Izr. prof. dr. Janez Mekinc – član,
- Doc. dr. Boris Prevolšek – član,
- Izr. prof. dr. Mitja Gorenak – nadomestni član.
Veljavnost
Ime in priimek
Področje/predmet
izvolitve
Ustanova izvolitve Ustanova zaposlitve
(izvolitev
do
izvolitve
(naziv izvolitve)
datuma)
Izr. prof. dr. Jasna
Potočnik Topler

29.9.2025

Turizem

Fakulteta za
turizem UM

Fakulteta za turizem

Izr. prof. dr. Janez
Mekinc

17.10.2023

Poslovnoorganizacijske
znanosti v turizmu

Fakulteta za
turistične študije –
Turistica, UP

Fakulteta za
turistične študije –
Turistica, UP

doc. dr. Boris
Prevolšek

22.9.2025

Turizem

Fakulteta za
turizem UM

Fakulteta za turizem

Izr. prof. dr. Mitja
Gorenak

19.6.2023

Turizem

Fakulteta za
turizem UM

Fakulteta za turizem

Od 12 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 sprejet.
Za naslednje 4 izvolitve v naziv so strokovni poročevalci pripravili strokovna poročila, na podlagi katerih
je Senat UM podal predhodno mnenje.
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Dekan predstavi vloge za izvolitev v naziv in sicer:
- vlogo (_______) za drugo izvolitev v naziv asistentka,
- vlogo (_______) za drugo izvolitev v naziv asistentka,,
- vlogo (_______) za drugo izvolitev v naziv asistentka
- vlogo (_______) za tretjo izvolitev v naziv asistentka.
Dekan seznani člane senata, da bo potekalo glasovanje v živo. Glede na to, da je za izvolitev potrebno
izvesti tajno glasovanje, dekan predlaga, da se volitev vseh štirih vlog izvede hkrati.
Dekan imenuje tričlansko volilno komisijo za izvedbo volitev. Tako imenuje volilno komisijo v sestavi:
-

izr. Prof. dr. Marjetka Rangus, za predsednico komisije
izr. Prof. dr. Jasna Potočnik Topler, članica
Laura Lupše, članica študentka

Komisija po zaključenih tajnih volitvah sestavi zapisnik in članom senata FT UM predstavi rezultate
poteka volitev. Na podlagi ugotovljenih rezultatov dekan poda na glasovanje naslednje štiri sklepe:

Sklep 15:

Senat FT UM na podlagi določbe 4. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViSUPB7, Ur. l. RS, št. 32/12 s sprem. in dopol. do 42/21 - odl. US) in določbe 6. točke 314.
člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021 – UPB 13), izvoli
kandidatko (_______) drugič v naziv »asistentka« za predmetno področje »turizem«
za dobo treh let.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 15, _5_
glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.

Sklep 16:

Senat FT UM na podlagi določbe 4. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViSUPB7, Ur. l. RS, št. 32/12 s sprem. in dopol. do 42/21 - odl. US) in določbe 6. točke 314.
člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021 – UPB 13), izvoli
kandidatko (_______) drugič v naziv »asistentka« za predmetno področje »turizem«
za dobo treh let.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega je za sklep 16, _5_
članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 17:

Senat FT UM na podlagi določbe 4. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViSUPB7, Ur. l. RS, št. 32/12 s sprem. in dopol. do 42/21 - odl. US) in določbe 6. točke 314.
člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021 – UPB 13), izvoli
kandidatko (_______) drugič v naziv »asistentka« za predmetno področje »turizem«
za dobo treh let.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega je za sklep 17, _5_
članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
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Sklep 18:

Senat FT UM na podlagi določbe 4. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViSUPB7, Ur. l. RS, št. 32/12 s sprem. in dopol. do 42/21 - odl. US) in določbe 6. točke 314.
člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021 – UPB 13), izvoli
kandidatko (_______) tretjič v naziv »asistentka« za predmetno področje »turizem«
za dobo treh let.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega je za sklep 18, _7_
članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 5 – Kadrovske zadeve
Dekan predstavi naslednja dva sklepa, s področja kadrovskih zadev.
Sklep 19:

Senat FT UM imenuje (_______) kot (dodatnega) Erasmus + koordinatorja FT UM, za
opravljanje del in nalog v okviru Erasmus + izmenjav študentov.

Obrazložitev:
Na FT UM imamo že enega Erasmus + koordinaorja, (_______), za njegovo pomoč pri opravljanju
neadministrativnih del pa asist. (_______). Z imenovanjem dodatnega koordinatorja (_______), bi ta
prevzel dela in naloge za izmenjave študentov, (_______) pa bo opravljal dela in naloge v okviru izmenjav
zaposlenih.
Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega je za sklep 19, _7_
članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 20:
Senat FT UM pooblašča dekana FT UM za podajo mnenja iz 8. člena Splošnega akta o
konkurenčni prepovedi UM. Dekan o izdanih mnenjih poroča na naslednji seji senata.
Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega je za sklep 20, _7_
članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
AD5 – Razno
Dekan povpraša predstavnike študentov, člane Senata o študentski problematiki. (_______) pove, da je
bil predlog Paketa plus, ki je bil posredovan s strani FT kot postavka v ceniku UM in je bil danes
obravnavan na seji Študentskega sveta UM, neizglasovan. Pove tudi, da so študentje izpostavili povečano
obremenjenost s študijem. Kot novico pove, da je 2. izvod revije, ki jo pripravljajo FT študenti, v izdelavi
in bo objavljena v e- obliki do septembra 2021.
Dekan pozdravi vse navzoče, se zahvali za sodelovanje in zaključi 5. redno sejo ob _12.54__.
tajnik FT UM

dekan FT UM

mag. Jožica Vučajnk

izr. prof. dr. Boštjan Brumen
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