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 Št.: 034/2021/39/120- JV 

  

ZAPISNIK 7. REDNE SEJE SENATA FAKULTETE ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU,  

z dne 27.10.2021 

  

Seja Senata je bila sklicana za sredo, dne 27.10.2021, ob 9.00 uri. Seja Senata FT UM se je pričela ob 

____. 

 

Prisotni člani senata: izr. prof. dr. Boštjan Brumen, izr. prof. dr. Maja Turnšek, izr. prof. dr. Marko Koščak, 

izr. prof. dr. Mitja Gorenak, izr. prof. dr. Marjetka Rangus, doc. dr. Andreja Trdina, Laura Lupše, Tjaša 

Randl, Klara Liza Schulz 

 

Odsotni člani senata: izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, doc. dr. Mojca Kompara Lukančič, pred. dr. 

Biljana Božinovski, 

 

Ostali prisotni: Katja Kuzman 

 

Dekan pozdravi navzoče in preveri sklepčnost 7. redne seje Senata FT UM. Po ugotovitvi, da je navzočih 

9 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. Kadrovske zadeve 

5. Volitve v naziv 

6. Razno  

 

Senat FT UM je soglasno potrdil s dnevni red. 

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

 

AD 1 - Potrditev zapisnikov 

Sklep 1:  Senat FT UM potrjuje zapisnik 6. redne seje Senata FT UM. 
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Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 1, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 2:  Senat FT UM potrjuje zapisnik 3. izredne seje Senata FT UM. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 2, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 2 – Poročilo o izvršitvi sklepov prejšnjih sej 

 

Sklep 3: Senat FT UM se je seznanil z izvršitvijo sklepov 6. redne seje Senata FT UM. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 3, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 4: Senat FT UM se je seznanil z izvršitvijo sklepov 3. izredne seje Senata FT UM. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 4, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 3 – Študijske zadeve 

 

Sklep 5: Senat FT UM potrjuje, da je (________) v študijskem letu 2020/2021 izvedel v angleškem 
jeziku za tuje študente UM: 
- 10 namenskih ur predavanj pri predmetu MANAGEMENT IN TEORIJA ORGANIZACIJ 

(UN-03). 

 

 Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 5, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

Sklep 6: Senat FT UM potrjuje, da je  (________)  v študijskem letu 2020/2021 izvedla v 
angleškem jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur predavanj pri predmetu MARKETING IN MANAGEMENT TURISTIČNE 
DESTINACIJE (MAG-07) in 

- 10 namenskih ur predavanj pri predmetu TRAJNOSTNI RAZVOJ (UN24). 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 6, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 7: Senat FT UM potrjuje, da je  (________) v študijskem letu 2020/2021 izvedla v angleškem 
jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur predavanj pri predmetu POSLOVANJE HOTELOV (UN-09). 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 7, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 8: Senat FT UM potrjuje, da je  (________) v študijskem letu 2020/2021 izvedla v angleškem 
jeziku za tuje študente na UM: 



Zapisnik 7. redne seje Senata FT UM, 27.10.2021 

3 

- 5 namenskih ur seminarja pri predmetu MEDIJI IN TURIZEM: OBLIKOVANJE ZGODB V TURIZMU (MAG-

08) in 

- 10 namenskih ur predavanj pri predmetu METODE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA (MAG13). 

 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 8, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 9: Senat FT UM potrjuje, da je  (________) v študijskem letu 2020/2021 izvedel v angleškem 
jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur predavanj pri predmetu LOGISTIKA V TURIZMU (VS13). 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 9, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 10: Senat FT UM potrjuje, da je  (________)  v študijskem letu 2020/2021 izvedla v 
angleškem jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur predavanj pri predmetu SOCIOLOGIJA KULTURE IN TURIZMA (MAG-

03), 

- 10 namenskih ur seminarja pri predmetu MEDIJSKA KULTURA IN TURIZEM (UN22) in 

- 5 namenskih ur seminarja pri predmetu Mediji in turizem: oblikovanje zgodb v turizmu 

(MAG-08). 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 10, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 11: Senat FT UM potrjuje, da je  (________) v študijskem letu 2020/2021 izvedla v angleškem 
jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur seminarja pri predmetu ANGLEŠČINA V TURIZMU 1 (UN-07) in 

- 10 namenskih ur predavanj pri predmetu RETORIKA ZA TURISTIČNE DELAVCE (VS-10). 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 11, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 12: Senat FT UM potrjuje, da je  (________) v študijskem letu 2020/2021 izvedla v angleškem 
jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur predavanj pri predmetu DEDIŠČINA IN TURIZEM (UN-08). 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 12, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 13: Senat FT UM potrjuje, da je  (________) v študijskem letu 2020/2021 izvedla v angleškem 
jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur predavanj pri predmetu TEORIJE TURIZMA (UN-01). 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 13, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Sklep 14: Senat FT UM potrjuje, da je  (________) v študijskem letu 2020/2021 izvedel v angleškem 
jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur predavanj pri predmetu TRAJNOSTNI, ZELENI IN DRUŽBENO 
ODGOVORNI TURIZEM (MAG-02) in 

- 10 namenskih ur predavanj pri predmetu TURISTIČNA GEOGRAFIJA (UN-10). 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 14, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 15: Senat FT UM potrjuje, da je  (________) v študijskem letu 2020/2021 izvedla v angleškem 
jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur seminarja pri predmetu OBLIKOVANJE TURISTIČNIH IZKUŠENJ (MAG-

01) in 

- 10 namenskih ur predavanj pri predmetu ŠPORTNI TURIZEM (VS14). 
 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 15, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 16: Senat FT UM potrjuje, da je  (________) v študijskem letu 2020/2021 izvedel v angleškem 

jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur predavanj pri predmetu AGENCIJSKO POSLOVANJE (VS-11). 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 16, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 17: Senat FT UM potrjuje, da je  (________)  v študijskem letu 2020/2021 izvedla v 
angleškem jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur predavanj pri predmetu MANAGEMENT PRIREDITEV (VS21). 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 17, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 18: Senat FT UM potrjuje, da je  (________) v študijskem letu 2020/2021 izvedla v angleškem 
jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur seminarja pri predmetu 3. TUJI JEZIK V TURIZMU I IN II - ITALIJANSKI 

JEZIK (MAG21). 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 18, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 19: Senat FT UM potrjuje, da je  (________) v študijskem letu 2020/2021 izvedel v angleškem 
jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur vaj pri predmetu MARKETING IN MANAGEMENT TURISTIČNE 
DESTINACIJE (MAG-07) in 

- 10 namenskih ur vaj pri predmetu TURISTIČNA GEOGRAFIJA (UN-10).   

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 19, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Sklep 20: Senat FT UM potrjuje, da je  (________) v študijskem letu 2020/2021 izvedel v angleškem 
jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur vaj pri predmetu POSLOVANJE HOTELOV (UN-09),  

- 10 namenskih ur vaj pri predmetu RETORIKA ZA TURISTIČNE DELAVCE (VS-10) in 

- 10 namenskih ur vaj pri predmetu ŠPORTNI TURIZEM (VS14). 
 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 20, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 21: Senat FT UM potrjuje, da je  (________) v študijskem letu 2020/2021 izvedla v angleškem 
jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur vaj pri predmetu DEDIŠČINA IN TURIZEM (UN-08), 

- 10 namenskih ur vaj pri predmetu LOGISTIKA V TURIZMU (VS13) in 

- 10 namenskih ur vaj pri predmetu MANAGEMENT PRIREDITEV (VS21). 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 21, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 22: Senat FT UM potrjuje, da je  (________) v študijskem letu 2019/2020 izvedla v angleškem 
jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur vaj pri predmetu OBLIKOVANJE TURISTIČNIH IZKUŠENJ (MAG-01), 

- 10 namenskih ur vaj pri predmetu METODE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA 

(MAG13), 

- 10 namenskih ur vaj pri predmetu MANAGEMENT IN TEORIJA ORGANIZACIJ (UN-03) in 

- 10 namenskih ur vaj pri predmetu MEDIJSKA KULTURA IN TURIZEM (UN22). 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 22, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 23: Senat FT UM potrjuje, da je  (________) v študijskem letu 2020/2021 izvedla v angleškem 
jeziku za tuje študente na UM: 
- 10 namenskih ur vaj pri predmetu TRAJNOSTNI, ZELENI IN DRUŽBENO ODGOVORNI 
TURIZEM (MAG-02), 

- 10 namenskih ur vaj pri predmetu TEORIJE TURIZMA (UN-01), 

- 10 namenskih ur vaj pri predmetu TRAJNOSTNI RAZVOJ (UN24) in 

- 10 namenskih ur vaj pri predmetu AGENCIJSKO POSLOVANJE (VS-11). 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 23, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 24: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učni enoti Agencijsko poslovanje VS-11 

(izvedba v angleškem jeziku za Erasmus študente)  5 ur predavanj šteje v okviru rednih 
predavanj in 5 dodatnih ur, ki bodo dodatno vnesene v najavo. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 24, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 25: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učni enoti Analiza podatkov v turizmu VS-15  

(izvedba v angleškem jeziku za Erasmus študente)  5 ur predavanj šteje v okviru rednih 
predavanj in 5 dodatnih ur, ki bodo dodatno vnesene v najavo. 
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Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 25, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 26: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učni enoti Analiziranje in upravljanje 
družbenih medijev v turizmu MAG-16 (izvedba v angleškem jeziku za Erasmus študente)  
5 ur seminarja šteje v okviru rednih seminarjev in 5 dodatnih ur, ki bodo dodatno 

vnesene v najavo 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 26, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 27: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učnih enotah: 

- Angleščina v turizmu – višja raven 1 (MAG-05); 

- Angleščina v turizmu – višja raven 2 (MAG-20); 

- Angleščina v turizmu 1 (UN-07); 

- Angleščina v turizmu 2 (UN-12)  

(izvedba v angleškem jeziku za Erasmus študente)  5 ur seminarjev šteje v okviru rednih 
seminarjev in 5 dodatnih ur pri vsakih učnih enoti, ki bodo dodatno vnesene v najavo. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 27, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 28: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učni enoti Dediščina in turizem UN-08 

(izvedba v angleškem jeziku za Erasmus študente)  5 ur predavanj šteje v okviru rednih 
predavanj in 5 dodatnih ur, ki bodo dodatno vnesene v najavo. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 28, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 29: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učni enoti Digitalno komuniciranje v turizmu 
VS-05 (izvedba v angleškem jeziku za Erasmus študente)  5 ur predavanj šteje v okviru 
rednih predavanj in 5 dodatnih ur, ki bodo dodatno vnesene v najavo. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 29, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 30: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učni enoti Doživetja v turizmu UN-26 

(izvedba v angleškem jeziku za Erasmus študente)  5 ur seminarja šteje v okviru rednih 

seminarjev in 5 dodatnih ur, ki bodo dodatno vnesene v najavo. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 30, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 31: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učnima enotama Italijanski jezik v turizmu 1  
(UN-20) in Italijanski jezik v turizmu 2 (UN-28) (izvedba v angleškem jeziku za Erasmus 
študente)  5 ur seminarja šteje v okviru rednih seminarjev in 5 dodatnih ur, ki bodo 

dodatno vnesene v najavo. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 31, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Sklep 32: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učni enoti Mediji, popularna kultura in 
turizem UN-22 (izvedba v angleškem jeziku za Erasmus študente)  5 ur predavanj šteje v 
okviru rednih predavanj in 5 dodatnih ur, ki bodo dodatno vnesene v najavo. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 32, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 33: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učni enoti Oblikovanje turističnih izkušenj  
MAG-01 (izvedba v angleškem jeziku za Erasmus študente)  5 ur seminarjev šteje v okviru 
rednih seminarjev in 5 dodatnih ur, ki bodo dodatno vnesene v najavo. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 33, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 34: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učni enoti Osnove raziskovalnega 

razmišljanja in pisanja  UN-06 (izvedba v angleškem jeziku za Erasmus študente)  5 ur 
seminarjev šteje v okviru rednih seminarjev in 5 dodatnih ur, ki bodo dodatno vnesene 
v najavo. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 34, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 35: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učni enoti Poslovanje hotelov  UN-09 

(izvedba v angleškem jeziku za Erasmus študente)  5 ur predavanj šteje v okviru rednih 
predavanj in 5 dodatnih ur, ki bodo dodatno vnesene v najavo. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 35, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 36: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učni enoti Prireditve in turizem VS-27 

(izvedba v angleškem jeziku za Erasmus študente)  5 ur predavanj šteje v okviru rednih 
predavanj in 5 dodatnih ur, ki bodo dodatno vnesene v najavo 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 36, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 37: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učni enoti Razvoj podjetniške ideje UN-02 

(izvedba v angleškem jeziku za Erasmus študente)  5 ur predavanj šteje v okviru rednih 
predavanj in 5 dodatnih ur, ki bodo dodatno vnesene v najavo. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 37, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 38: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učni enoti Športni turizem VS-18 (izvedba v 

angleškem jeziku za Erasmus študente)  5 ur predavanj šteje v okviru rednih predavanj 
in 5 dodatnih ur, ki bodo dodatno vnesene v najavo. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 38, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Sklep 39: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učni enoti Teorije turizma UN-01 (izvedba v 

angleškem jeziku za Erasmus študente)  5 ur predavanj šteje v okviru rednih predavanj 
in 5 dodatnih ur, ki bodo dodatno vnesene v najavo. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 39, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 40: Senat FT UM potrjuje, da se  (________) pri učnima enotama Marketing in management 
turistične destinacije MAG-07 ter Trajnostni razvoj  UN24 (izvedba v angleškem jeziku za 
Erasmus študente)  5 ur predavanj šteje v okviru rednih predavanj in 5 dodatnih ur, ki 
bodo dodatno vnesene v najavo. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 40 __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 41: Senat FT UM potrjuje, da se (________) pri učnima enotama Trajnostni, zeleni in 
družbeno odgovorni turizem MAG-02 ter Turistična geografija UN-10   (izvedba v 

angleškem jeziku za Erasmus študente)  5 ur predavanj šteje v okviru rednih predavanj 

in 5 dodatnih ur, ki bodo dodatno vnesene v najavo. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 41 __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 42: Senat FT UM potrjuje naslednji termin podelitve diplom in sicer, sredo, 8.6.2022. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 42 __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 43: Senat FT UM potrjuje da je   (________) v študijskem letu 2020/2021 opravila 30 ur 
tutorstva na izrednem študijskem programu. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 43 __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 44: Senat FT UM potrjuje tabelo izvajalcev 2021/22 s spremembami. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 44 __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 45: Senat FT UM potrjuje, da se pedagoški proces za 1. letnika VS in MAG izrednega študija 
izvaja v celoti na daljavo. Izvedba na daljavo velja za čas do prihoda večine študentov v 
Slovenijo oz. predvidoma v zimskem semestru 2021/2022. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 45 __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 46: Senat FT UM potrjuje, da je tretji izbirni predmet v 3. letniku VS izrednega študija 
IGRALNIŠKI TURIZEM (VS30). 
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Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 46 __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 47: Senat FT UM potrjuje besedilo razpisa in vpisna mesta za 1. stopnjo za študijsko leto 
2022/2023. 

 

Obrazložitev: 
Glede na to, da na FT UM vsako leto zaznavamo vedno večji porast vpisanih tujih rednih in izrednih (non 
EU) študentov na dejanska razpoložljiva mesta, smo se odločili, da omenjena vpisna mesta za tujce 
povečamo, kar je razvidno iz priloženih tabel.   

 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 47 __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 4 – Kadrovske zadeve 

 

Sklep 48: Senat FT UM izdaja soglasje za delo  (________) na UM Filozofski fakulteti za izvedbo 

pedagoškega dela pri predmetu Lektorat iz italijanskega jezika v obsegu 15 ur. Soglasje 
se izdaja za obdobje od 1.11.2021 do 30.9.2022 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 48 __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 49: Senat FT UM zaradi prenehanja delovnega razmerja  (________), za novo predstavnico 

Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v Komisiji za knjižnični sistem Univerze v 

Mariboru, imenuje  (________). Mandat velja do preklica. 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 49 __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet 

 

 

Sklep 50: Dekan je predstavil s strani Študentskega sveta FT UM predlagano kandidatko za 
prodekana zadolženega za študentska vprašanja FT UM, in sicer  (________). 

Senat FT UM podaja pozitivno mnenje k predlogu Študentskega sveta FT UM, da se za 
prodekanico zadolženo za študentska vprašanja FT UM za mandatno dobo dveh let 
imenuje Lauro Lupše, za čas od 3. 11. 2021 do 2. 11. 2023 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 50__ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet 

 

 

Sklep 51: V skladu s  sklepom št. 20 redne seje senata FT UM dne 9. 6. 2021, dekan obvešča Senat 
FT UM, da je do danes podal pozitivno mnenje k podaji soglasja za delo izven UM za 

naslednje zaposlene: 

Zaposleni Institucija dela Podlaga obseg ur soglasja 
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Marko Koščak 

Visoka šola za trajnostni razvoj v 
Ljubljani - ERUDIO 

do 30.9.2023 sklep dekana 9. 6. 2021 39 ur 

Mitja Gorenak 

Univerza na Laponskem 

2021/2022 sklep dekana 9. 6. 2021 25 ur + mentoriranje 

Mitja Gorenak 

Mednarodna fakulteta za 

družbene in 
poslovne študije v 
Celju, 2021/2022 sklep dekana 9. 6. 2021 30 ur + mentoriranje 

Jasna Potočnik Topler 

Ljudska univerza Ravne na 

Koroškem 
2021/2022 sklep dekana 9. 6. 2021 20 ur 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 51 __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet 

 

AD6 – Izdaja monografij 

 

Sklep 52: Senat FT UM izdaja soglasje za izdajo znanstvene monografije z naslovom Kulturni 

turizem kot orodje za trajnostni razvoj podeželskih območij/Cultural Tourism as a Tool 
of Rural Areas Development, ki nastaja na osnovi bilateralnega projekta ARRS s šifro BI-
ME/21-22-020. Urednica monografije: Jasna Potočnik Topler. 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 52 __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet 

 

AD6 – Volitve v naziv 

 

Dekan predstavi naslednja dva sklepa, ki se nanašata na imenovanja v nazive in sicer imenovanje  

(________)  v naziv predavateljica in  (________) v naziv asistentka. 

 

Za izvolitve v naziv so strokovni poročevalci pripravili strokovna poročila. 

 

Dekan za izvedbo volitev imenuje tričlansko volilno komisijo za izvedbo volitev. Tako imenuje volilno 

komisijo v sestavi: 

 

- ___________________, za predsednika/co komisije 

- ____________________,član/ica 

- ___________________, 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 naslednji sklep: 

 



Zapisnik 7. redne seje Senata FT UM, 27.10.2021 

11 

Sklep 53:   Senat FT UM na podlagi določbe 4. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS-

UPB7, Ur. l. RS, št. 32/12 s sprem. in dopol. do 57/21 - odl. US) in določbe 6. točke 314. 
člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021 – UPB 13), izvoli 

kandidatko  (________) prvič v naziv »asistentka« za predmetno področje  »turizem« 
za dobo treh let. 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 53, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.  

 

Sklep 54:   Senat FT UM na podlagi določbe 4. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS-

UPB7, Ur. l. RS, št. 32/12 s sprem. in dopol. do 57/21 - odl. US) in določbe 6. točke 314. 
člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021 – UPB 13), izvoli 

kandidatko  (________) prvič v naziv »predavateljica« za predmetno 
področje  »turizem« za dobo pet let. 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 54, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.  

 

AD 6 – Razno 

Pod točko razno je prispel v obravnavo še en predlog, ki ga dekan daje v razpravo. 

 

Sklep 55:  Senat FT UM potrjuje __________________ za vodjo/skrbnika doktorskega študijskega 
programa Sodobne turistične študije.  

 

 

 

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 9 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 55, __ 

glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.  

 

Dekan pozdravi vse navzoče, se zahvali za sodelovanje in zaključi 7. redno sejo ob ____ uri. 

 

 

tajnik FT UM, mag. Jožica Vučajnk dekan, izr. prof. dr. Boštjan Brumen 

         

 

       

   

         

      


