Št.: 034/2021/42/110- JV

ZAPISNIK 4. IZREDNE SEJE SENATA FAKULTETE ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU,
z dne 24.11.2021

Seja Senata je bila sklicana za sredo, dne 24.11.2021, ob 8.30 uri.
Prisotni člani senata: izr. prof. dr. Boštjan Brumen, izr. prof. dr. Mitja Gorenak, izr. prof. dr. Maja
Turnšek, izr. prof. dr. Marjetka Rangus, izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, Laura Lupše, Tjaša Randl,
Klara Liza Schultz
Odsotni člani senata: doc. dr. Mojca Kompara Lukančič, doc. dr. Andreja Trdina, izr. prof. dr. Marko
Koščak, pred. dr. Biljana Božinovski
Ostali prisotni: Jožica Vučajnk, Mateja Kuntarič (v delu volitev)
Dekan pozdravi navzoče preda vodenje seje dr. Gorenaku, ki preveri sklepčnost 4. izredne seje Senata
FT UM. Po ugotovitvi, da je navzočih 8 članov Senata, potrdi sklepčnost ter predlaga sledeči dnevni red:
Dnevni red:
1. Študijske zadeve,
2. izvolitev v naziv,
3. Imenovanje prodekana.

Senat FT UM je soglasno potrdil dnevni red.
Dekan nadaljuje z vodenjem seje in da na glasovanje naslednje sklepe:
AD 1 – Študijske zadeve
Sklep 1:

Senat FT UM potrjuje besedilo razpisnih pogojev za vpis na univerzitetni študijski
program Turizem: sodelovanje in razvoj, ki so usklajeni s 38. členom ZViS in so priloga
sklepu.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 8 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 1, _8_
glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.

1

Senat FT UM sprejme sklep, da določene terenske vaje in seminarji, zaradi trenutne
COVID - 19 situacije prestavijo v poletni semester, saj bi s tem zagotovili kompetence,
ki so predvidene pri določenih učnih enotah:
- MAG-06 Praktikum 1: Spoznavanje in oblikovanje elementov razvojne strategije –
izredni študij- terenske vaje- (___________),
- MAG-06 Praktikum 1: Spoznavanje in oblikovanje elementov razvojne strategije –
izredni študij- seminar- (___________),
- VS-02 Kulturna dediščina v turizmu – izredni študij- terenske vaje- (___________),

Sklep 2:

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 8 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 2, _8_
glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.
Senat FT UM potrjuje, da se (___________),pri učni enoti SOCIOLOGIJA KULTURE IN
TURIZMA MAG-03 (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.

Sklep 3:

Od 12 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 sprejet.

Senat FT UM potrjuje spodaj navedene izvajalce za izvedbo izpitov v študijskem
letu 21/22:

Sklep 4:

UN13
UN14
UN02
VS02
VS08

TURISTIČNE STRATEGIJEdoc. dr. GREGOR JAGODIČ
FINANCE IN POSLOVODENJE- doc. dr. GREGOR JAGODIČ
EKONOMIKA PODJETJA- doc. dr. GREGOR JAGODIČ
EKONOMIKA PODJETJA- doc. dr. GREGOR JAGODIČ
KOMUNICIRANJE IN ETIKA V TURIZMU- doc. dr. ANDREJA TRDINA

MAG-13
MAG-32

METODE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA- dr. TINA ŠEGOTA
KULTURNI TURIZEM IN IDENTITETA EVROPE- Izr. prof. dr.RANGUS MARJETKA

Od 12 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 sprejet.
Sklep 5:

Senat FT UM potrjuje seznam najboljših študentov, ki so v študijskem letu 2020/2021
opravili vse izpite za prejšnji letnik in dosegli najvišjo povprečno oceno za posamezen
letnik in smer:

Program

Letnik

Ime

Priimek

Povprečna ocena

MAG

1.

ANJA

LUKAN

/

MAG-I

1.

ARIANE

VLAHEN

/

UNI

1.

KATJA

FAKIN

/

UNI

2.

MOJCA

BRAČUN

/

UNI

2.

LARA

PRAZNIK

/

VS

1.

ANA

KUHELJ

/

VS-I

1.

YANA

FEDYUSHKINA

/
2

VS

2.

TADEJ

NERED

/

VS-I

2.

VASILY

SHAKLEIN

/

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 8 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 5, _8_
glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.
Sklep 6:

Senat FT UM sprejme sklep, da je rok za prijavo tem zaključnega dela v študijskem letu
2021/2022, 9. maj 2022.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 8 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 6, _8_
glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.

AD 2 – volitve v naziv
Dekan predstavi tri vloge za izvolitev v naziv, za katere je potrebno imenovati komisijo za pripravo
strokovnega poročila in sicer:
- vlogo (_________) za drugo izvolitev v naziv predavateljica
- vlogo (_________) za prvo izvolitev v naziv izredna profesorica
- vlogo (_________) za drugo izvolitev v naziv asistent
Pri vlogi Katje Čanžar dekan članom senata pojasni, da je bil predlog za imenovanje komisije že
obravnavan na 7. korespondenčni seji senata, ki je potekala od 19. do 22.11.2021, vendar je bilo
naknadno ugotovljeno, da predlagana skupina ni izpolnjevala pogojev za pripravo poročila, zato se sklep
ni izdal, temveč se na tej seji predlaga nov sklep (št. 7).
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 drugo izvolitev
kandidatke (_________) v naziv PREDAVATELJICA za predmetno področje »turizem« v
naslednji sestavi:

dr. Marjetka Rangus – predsednica
dr. Boris Prevolšek – član
dr. Gregor Jagodič - član
dr. Mitja Gorenak – dodaten član
Veljavnost
izvolitve
Ime in priimek (naziv
Področje/predmet
(izvolitev
izvolitve)
izvolitve
do
datuma)
-

Ustanova izvolitve

Ustanova
zaposlitve

Izr. prof. dr. Marjetka Rangus

4.5.2026

Turizem

Fakulteta za turizem

Fakulteta za
turizem

Doc. dr. Boris Prevolšek

4.5.2026

Turizem

Fakulteta za turizem

Fakulteta za
turizem
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doc. dr. Gregor Jagodič

22.8.2024

Izr. prof. dr. Mitja Gorenak

19.6.2023

Poslovne vede
Turizem

MFDPŠ

MFDPŠ

Fakulteta za turizem

Fakulteta za
turizem

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 8 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 7, _8_
glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.

Sklep 8:
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 kandidatke
(_________) v naziv IZREDNA PROFESORICA za predmetno področje »turizem« v naslednji sestavi:
dr. Marko Koščak – predsednik
dr. Maja Turnšek – članica
dr. Jana Goriup - članica
dr. Marjetka Rangus – dodatna članica
Veljavnost
izvolitve
Ime in priimek (naziv
Področje/predmet
(izvolitev
izvolitve)
izvolitve
do
datuma)
-

Ustanova izvolitve

Ustanova
zaposlitve

Izr. prof. dr. Marko Koščak

25.9.2024

Turizem

Fakulteta za turizem

Fakulteta za
turizem

Izr. prof. dr. Maja Turnšek

17.12.2024

Turizem

Fakulteta za turizem

Fakulteta za
turizem

prof. dr. Jana Goriup

neomejeno

sociologija

UM FT

upokojena

Izr. prof. dr. Marjetka Rangus

4.5.2026

Fakulteta za turizem

Fakulteta za
turizem

Turizem

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 8 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 8, _8_
glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.

Sklep 9:
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 ASISTENT za predmetno področje »turizem« v naslednji sestavi:
-

dr. Boris Prevolšek – predsednik
dr. Mitja Gorenak – član
dr. Boštjan Brumen - član
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dr. Marjetka Rangus – dodatna članica
Veljavnost
izvolitve
Ime in priimek (naziv
Področje/predmet
(izvolitev
izvolitve)
izvolitve
do
datuma)
-

Ustanova izvolitve

Ustanova
zaposlitve

doc. dr. Boris Prevolšek

4.5.2026

Turizem

Fakulteta za turizem

Fakulteta za
turizem

Izr. prof. dr. Mitja Gorenak

19.6.2023

Turizem

Fakulteta za turizem

Fakulteta za
turizem

izr. prof. dr. Boštjan Brumen

17.4.2024

doc. dr. Boštjan Brumen

Informatika

FERI

19.3.2023

Izr. prof. dr. Marjetka Rangus

4.5.2026

Turizem

Fakulteta za
Fakulteta za turizem turizem

Turizem

Fakulteta za turizem

Fakulteta za
turizem

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 8 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 9, _8_
glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.
Dekan predstavi še dve vlogi za izvolitev v naziv in sicer vlogo (_________) in (_________), oba v naziv
predavatelj. Strokovni poročevalci pripravili strokovna poročila na podlagi katerih je Senat UM izdal
predhodno soglasje.
Dekan seznani člane senata, da bo potekalo e-glasovanje preko sistema Simply voting in sicer sta
pripravljeni 2 glasovnici za izvolitev v naziv predavatelj.
Po zaključenih e-volitvah dekan 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 ugotovi, da sta bila sprejeta naslednja dva sklepa:

Sklep 10:

Senat FT UM na podlagi določbe 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
32/12 - uradno prečiščeno besedilo s sprem. in dop. do 80/20) in določbe 6. točke 314.
člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. L. RS št. 29/2017 s sprem. in dopol. do 14/20),
izvoli kandidata
(_________) prvič v naziv predavatelj
za predmetno
področje »turizem« za dobo petih let.

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. En senator je bil iz glasovanja izločen. Sklep je bil soglasno sprejet.
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Sklep 11:

Senat FT UM na podlagi določbe 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
32/12 - uradno prečiščeno besedilo s sprem. in dop. do 80/20) in določbe 6. točke 314.
člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. L. RS št. 29/2017 s sprem. in dopol. do 14/20),
izvoli kandidata
(_________) prvič v naziv PREDAVATELJ za predmetno
področje »turizem« za dobo petih let.

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. En senator je bil iz glasovanja izločen. Sklep je bil soglasno sprejet.
AD3 – imenovanje prodekana

Sklep 12:

Dekan je Senatu FT UM je na podlagi prispele vloge za prodekanico zadolženo za
sodelovanje z gospodarstvom FT UM, posredoval v mnenje izbrano kandidaturo
(_________).
Senat FT UM podaja pozitivno mnenje k predlogu dekana, da se za prodekanico
zadolženo za sodelovanje z gospodarstvom FT UM za mandatno dobo štirih let imenuje
(_________).

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo 8 članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 12, _8_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
Dekan pozdravi vse navzoče, se zahvali za sodelovanje in zaključi 4. izredno sejo ob __8:51_.

tajnik FT UM

dekan FT UM

mag. Jožica Vučajnk

izr. prof. dr. Boštjan Brumen
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