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Priznanje za izjemne dosežke na 
znanstvenoraziskovalnem področju 

 

prejme 
 

prof. dr. Matjaž Perc 
 

za izjemno mednarodno odmevno znanstvenoraziskovalno 
delo na področju fizike kompleksnih sistemov, s katerim v 

svetovnem merilu veča ugled in prepoznavnost Fakultete za 
naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.  



Priznanje za izjemne dosežke na 
znanstvenoraziskovalnem področju 

 

prejme 

 
asist. dr. Tanja Gologranc 

 

za poglobljene prispevke v metrični teoriji grafov in       
teoriji konveksnih struktur. 



Priznanje za izjemne dosežke na 
izobraževalnem področju 

 

prejme 
 

doc. dr. Bojan Hvala 
 

za izjemen prispevek k ugledu in prepoznavnosti kakovostnega 
pedagoškega dela na Univerzi v Mariboru, popularizacijo 

področja geometrije v širšem slovenskem prostoru in širjenju 
interesa za matematiko in pedagoški poklic med dijaki, študenti 

in učitelji matematike.  



Priznanje za izjemne dosežke na 
izobraževalnem področju 

 

prejme 
 

prof. dr. Samo Kralj 
 

za izjemen prispevek pri aktivnostih na področju 
popularizacije fizike, ustvarjalnost na področju poljudnih 
predavanj ter predano pedagoško delo, ki je vsako leto 

deležno najvišjih ocen pri študentski anketi. 



Priznanje za izjemne dosežke na        
strokovnem področju  

 

prejme 
 

prof. dr. Drago Bokal 
 

za izjemen prispevek pri razvoju sodelovanja z gospodarstvom, 
izjemno aktivnost pri pridobivanju in izvajanju projektov, 

vključevanje študentov v projektno delo in kreativno reševanje 
problemov ter interdisciplinarno povezovanje vseh znanstvenih 

in strokovnih področij fakultete. 



Priznanje za izjemne dosežke na     
strokovnem področju 

 

prejme 
 

mag. Bojana Mencinger Vračko 
 

za izjemen prispevek pri vodenju, promociji in obnovi 
Vivarija FNM UM. 



Priznanje strokovnim sodelavcem za izjemne 
dosežke pri razvoju strokovnega področja 

 

prejme 
 

asist. dr. Andreja Špernjak 
 

za izjemen prispevek pri vodenju Centra za vseživljenjsko 
učenje FNM UM, njegovi promociji in pri izvajanju 

programov vseživljenjskega učenja.  



Zahvalno listino FNM UM 
 

prejme 
 

Energetska agencija za Podravje 
 

za sodelovanje pri izvajanju projektov, usposabljanju 
študentov in snovanju rešitev trajnostnega razvoja.  



Zahvalno listino FNM UM 
 

prejme 
 

Zavod Poslovno proizvodna cona Tezno 
 

za dolgoletno vsestransko podporo razvojnim, strokovnim in 
promocijskim dejavnostim fakultete.  



Naziv zaslužna profesorica FNM UM 
 

prejme 
 

prof. dr. Marjanca Markič 
 

za izjemen prispevek k razvoju dodiplomskih in 
podiplomskih študijskih programov Biologije na Univerzi v 

Mariboru.  



Naziv zaslužni profesor FNM UM 
 

prejme 
 

prof. dr. Ivan Gerlič  
 

za izjemen prispevek k dvigu ugleda poklica učitelja, za razvoj 
dodiplomskih in podiplomskih pedagoških študijskih programov 
s področja fizike, tehnike in računalništva na Univerzi v Mariboru 

ter za požrtvovalno delo pri razvoju FNM UM.  
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