ZAPISNIK
26. redne seje Akademskega zbora Fakultete za naravoslovje in matematiko.
Seja je bila v četrtek, 19. 4. 2018, ob 12. uri v 0.103.
Prisotni:
- Člani Akademskega zbora iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev. Lista prisotnih je
priložena arhivskemu izvodu zapisnika.
- Člani Akademskega zbora iz vrst študentov. Lista je prav tako priložena arhivskemu izvodu
zapisnika.
- Strokovni delavci FNM UM.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 25. redne seje AZ FNM UM z dne 17. 10. 2017
2. Volitve predsednika/ce Akademskega zbora
3. Volitve namestnika/ce predsednika/ce Akademskega zbora
4. Samoevalvacijsko poročilo FNM UM
5. Predstavitev aktualnega dogajanja in pregled razmer na FNM UM
6. Razno
Predsednik AZ FNM UM doc. dr. Bojan Hvala je navzoče pozdravil in preveril sklepčnost.
Ugotovitev sklepčnosti:
1. SKLEP: Na osnovi poročila o prisotnih članih Akademskega zbora Fakultete za naravoslovje in
matematiko je bilo ugotovljeno, da je Akademski zbor Fakultete za naravoslovje in matematiko
sklepčen.
K 1. točki: Pregled zapisnika 25. redne seje AZ FNM UM z dne 17. 10. 2017
Pri pregledu zapisnika zgoraj navedene seje ni bilo pripomb in sprejet je bil naslednji
2. SKLEP: Akademski zbor Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi zapisnik 25. redne seje
AZ FNM UM z dne 17. 10. 2017
K 2. točki: Volitve predsednika/ce Akademskega zbora in K 3. točki: Volitve namestnika/ce
predsednika/ce Akademskega zbora
Sedanjemu predsedniku Akademskega zbora doc. dr. Bojanu Hvali in namestnici predsednika izr.
prof. dr. Sonji Škornik, 11. 05. 2018 poteče mandat.
Za novega predsednika Akademskega zbora je bil podan en predlog: doc. dr. Bojana Hvala.
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Za namestnico predsednika Akademskega zbora je bil podan en predlog: izr. prof. dr. Sonja
Škornik.
Doc. dr. Bojan Hvala je podal predlog volilne komisije za izvedbo volitev v naslednji sestavi:
- mag. Boris Munišič – predsednik,
- asist. dr. Matej Merhar – namestnik predsednika,
- doc. dr. Nataša Pipenbaher - članica,
- asist. Eva Klemenčič - članica,
- Iva Bračič - članica, študentka.
Soglasno je bil sprejet naslednji
3. SKLEP: Za volitve novega predsednika Akademskega zbora Fakultete za naravoslovje in
matematiko in namestnice predsednika Akademskega zbora Fakultete za naravoslovje in
matematiko se imenuje volilna komisija v naslednja sestavi:
- mag. Boris Munišič – predsednik,
- asist. dr. Matej Merhar – namestnik predsednika,
- doc. dr. Nataša Pipenbaher - članica,
- asist. Eva Klemenčič - članica,
- Iva Bračič - članica, študentka.
Sledile so tajne volitve in po opravljenih volitvah je predsednik AZ doc. dr. Bojan Hvala prosil
predsednika volilne komisije mag. Borisa Munišiča , da poroča o poteku volitev.
Predsednik volilne komisije mag. Boris Muinišič je pojasnil način glasovanja in po volitvah predstavil
rezultate volitev. Povedal je, da je za novega predsednika Akademskega zbora Fakultete za
naravoslovje in matematiko izvoljen:
- doc. dr. Bojan Hvala
(50 glasov »za«, 0 glasov »proti«, 0 neveljavnih glasovnici)
za namestnico predsednika Akademskega zbora Fakultete za naravoslovje in matematiko pa je
izvoljena:
- izr. prof. dr. Sonja Škornik
(49 glasov »za«, 1 glas »proti«, 0 neveljavnih glasovnic)
Zapisnik o poteku in rezultatih glasovanja na volitvah za novega predsednika Akademskega zbora
FNM in namestnico predsednika Akademskega zbora FNM je priložen arhivskemu izvodu zapisnika.
Sprejet je bil naslednji
4. SKLEP: Akademski zbor Fakultete za naravoslovje in matematiko je na tajnih volitvah za
novega predsednika Akademskega zbora Fakultete za naravoslovje in matematiko izvolil doc. dr.
Bojana Hvalo, za namestnico predsednika Akademskega zbora Fakultete za naravoslovje in
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matematiko pa je izvolil izr. prof. dr. Sonjo Škornik, in sicer za obdobje od 12. 05. 2018 do 11. 05.
2022.
Dekan in dosedanji predsednik Akademskega zbora sta se vsem članom AZ zahvalila za sodelovanje
in za dobro opravljeno delo.
K 4. točki: Samoevalvacijsko poročilo FNM UM za študijsko leto 2016/2017
Predsednik AZ FNM UM doc. dr. Bojan Hvala je pozval predsednika Komisije za kakovost prof. dr.
Sama Kralja da predstavi Samoevalvacijsko poročilo FNM za leto 2016/2017. Prof. dr. Samo Kralj je
prisotne seznanil s Samoevalvacijskim poročilom FNM za študijsko leto 2016/2017.
5. SKLEP: Akademski zbor Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru se je
seznanil s Samoevalvacijskim poročilom FNM za študijsko leto 2016/2017.
Dekan in predsednik Komisije za kakovost prof. dr. Samo Kralj sta se vsem članom Komisije za
kakovost, ki je pripravila poročilo, zahvalil za izjemno opravljeno delo.
K 5. točki: Predstavitev aktualnega dogajanja in pregled razmer na FNM UM
Dekan je pozdravil prorektorico prof. dr. Natašo Vaupotič in prorektorja prof. dr. Žana Jana
Oplotnika , glavna tajnica mag. Mirjana Babić se je opravičila.
Dekan je povedal, da smo fakulteta, ki je po mnogih kriterijih najboljša in zahvala za to gre vam
vsem. Vesel je, da je na tej fakulteti, da s pogovorom rešimo marsikatero težavo in da so
medsebojni odnosi na fakulteti dobri.
Letopis fakultete je objavljen na spletu in zahvala za prispevke vsebinskega dela. Publikacijo bomo
vsako leto posodabljali.
Vpis na fakulteto je stabilen.
Na fakulteti ustvarjamo dobre zgodbe in ena taka je tudi izdaja znamke ob 100-letnici rojstva
akademika prof. dr. Ivana Vidava.
Na kolegiju dekana in na predstavitvi UM smo v Mariboru organizirali Študent:UM, s tem bi radi
predstavili vse fakultete UM in ustvarili študij tudi na tem koncu Slovenije. Fakultete so prepoznale
pomembnost le-tega in zahvala vsem za sodelovanje.
Prireditve ob Dnevu FNM se je udeležilo deset dekanov, gospa ministrica in gospod župan. Odziv
je bil torej več kot odličen, kar kaže prepoznavanje pomena naše fakultete in na dejstvo, da se
pomembni gostje pri nas dobro počutijo.
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Prizadevanja za nov model financiranja fakultet so obrodila prve sadove. Hvala prof. dr. Žanu Janu
Oplotniku za trud in sodelovanje v tem projektu. Z novim modelom se ne želi ustvarjati novih krivic
in stisk fakultet, zato se bo ta model sproti razvijal in spreminjal. Hvala vsem za odlično sodelovanje.
Na dan FNM bo izšla že druga številka revije DIADONIA in šesta številka FNM Novic, hvala vsem za
prispevke.
Dekan je na koncu vse prisotne še povabil na tradicionalni «Srečkov piknik«, ki bo v sredo, 30. 5.
2018, prof. dr . Žanu Janu Oplotniku podaril spominsko znamko in ga povabil k besedi.
Prof. dr. Žan Jan Oplotnik se je zahvalil in vsem čestital za dobre odnose na fakulteti, ki se ob obisku
takoj začutijo. Povedal je, da je bil njegov oče arhivist na pošti in, da mu je to darilo v veliko čast.
Zahvalil se je prof. dr. F. Janžekoviču in povedal, da je vesel, da smo skozi kazalnike prišli do boljšega
vpogleda v stanje na univerzi, da se ve, kje smo odlični. Na koncu je pohvalil fakulteto in se zahvalil
za naše napore.
K 6. točki: Razno
Prof. dr. Mateja Ploj Virtič je izpostavila vprašanje faktorizacije. Razmere na tem področju sta
pojasnila dekan in prorektorica prof. dr. Nataša Vaupotič. Pojasnjene so bile dileme in nakazana
smer, v kateri vodstvo išče rešitve.

Seja Akademskega zbora FNM je bila sklenjena ob 13:25 uri.

Zapisala:
Karin Grbec

Predsednik AZ FNM:
doc. dr. Bojan Hvala
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