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ZAPISNIK 

 
2. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila 

v torek, 18. 12. 2018, ob 14. uri v sejni sobi FNM 
 

Prisotni člani Senata FNM: izr. prof. dr. Mitja Slavinec, red. prof. ddr. Boris Aberšek, red. prof. dr. Iztok 
Banič, red. prof. dr. Franc Janžekovič, red. prof. dr. Mitja Kaligarič, izr. prof. dr. Robert Repnik, izr. prof. dr. 
Sonja Škornik, red. prof. dr. Nataša Vaupotič, red. prof. dr. Aleksander Vesel, Luka Benkovič, študent in Daša 
Donša, študentka. 
 
Opravičeno odsotni: red. prof. dr. Boštjan Brešar, Jerneja Žerak, študentka 
 
Ostali prisotni:  red. prof. dr. Blaž Zmazek, prodekan, Neja Trontel, prodekanka študentka, mag. Boris 
Munišič, glavni tajnik. 
 
Dekan je pozdravil senatorje in senatorke in druge prisotne. 
 
Dekan je predlagal razširitev dnevnega reda z 2. točko: Habilitacijske zadeve, ostale točke se preštevilčijo. 
 
DNEVNI RED: 
1. Pregled zapisnikov konstitutivne redne seje Senata z dne 4. 12. 2018 in 48. redne seje Senata 
z dne 6. 11. 2018 
2. HABILITACIJSKE ZADEVE 
a) imenovanje strokovnih poročevalcev 
3. ŠTUDIJSKE ZADEVE 
a) spremembe študijskih programov 
b) razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2019/20 
4. PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 
I. DOKTORSKI ŠTUDIJ 
a) odločanje o predlagani temi doktorske disertacije in predlaganem mentorju  
b) obravnava in potrditev poročila komisije za predhodno oceno doktorske disertacije ter 
imenovanje komisije za zagovor doktorske disertacije   
5. Soglasja za raziskovalno in pogodbeno delo 
6. Erasmus študenti 
7. Pedagoški programski svet 
8. Razno 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
K 1. točki: Pregled zapisnikov konstitutivne redne seje Senata z dne 4. 12. 2018 in 48. redne seje Senata z 
dne 6. 11. 2018 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
1. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potrdi zapisnika 
konstitutivne redne seje Senata z dne 4. 12. 2018 in 48. redne seje Senata z dne 6. 11. 2018. 
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K 2. točki: Habilitacijske zadeve 
 
a) imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Dekan je predstavil strokovne poročevalce za Tadejo Azola in Natalijo Špur, ki se volita v naziv. Sprejet je bil 
naslednji sklep: 
 
2. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potrdi strokovne 
poročevalce za kandidatko Tadejo Azola, ki prosi za prvo izvolitev v naziv asistentka za predmetno 
področje »botanika«. Predlog strokovnih poročevalcev: 
- dr. Mitja Kaligarič, redni profesor za predmetno področje "botanika", trajna izvolitev, FNM UM, 
predsednik, 
- dr. Andreja Urbanek Krajnc, izredna profesorica za predmetno področje "botanika", izvolitev do 
20. 2. 2023, FKBV UM, članica, 
- dr. Sonja Škornik, izredna profesorica za predmetno področje "botanika", izvolitev do 6. 2. 2022, 
FNM UM, članica. 
Dodatni strokovni poročevalec: dr. Igor Paušič, docent za predmetno področje "botanika", izvolitev do 1. 
10. 2023, FNM UM. 
 
3. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potrdi strokovne 
poročevalce za kandidatko Majo Duh, ki prosi za prvo izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje 
»fizika«. Predlog strokovnih poročevalcev: 
- dr. Matjaž Perc, redni profesor za predmetno področje »fizika«, trajna izvolitev, FNM UM, 
predsednik, 
- dr. Mitja Slavinec, izredni profesor za predmetno področje »fizika«, izvolitev do 1. 10. 2023, FNM 
UM, član, 
- dr. Robert Repnik, izredni profesor za predmetno področje »fizika«, izvolitev do 5. 2. 2023, FNM 
UM, član. 
Dodatni strokovni poročevalec: dr. Samo Kralj, redni profesor za predmetno področje »fizika«, trajna 
izvolitev, FNM UM. 
 
K 3. točki: Študijske zadeve 
 
a) Spremembe študijskih programov 
 
Na predlog Oddelka za biologijo in sklepa Komisije za študijske zadeve glede sprememb študijskega 
programa 2. stopnje Izobraževalna biologija je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejel 
 
4. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe študijskega 
programa 2. stopnje Izobraževalna biologija, in sicer: 

 spremembe vpisnih pogojev – uskladitev s klasifikacijskim sistemom Klasius-P-16. 
 
Na predlog Oddelka za biologijo in sklepa Komisije za študijske zadeve glede sprememb študijskega 
programa 2. stopnje Izobraževalna kemija je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejel 
 
5. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe študijskega 
programa 2. stopnje Izobraževalna kemija, in sicer: 

 spremembe vpisnih pogojev – uskladitev s klasifikacijskim sistemom Klasius-P-16. 
 
Na predlog Oddelka za biologijo in sklepa Komisije za študijske zadeve glede sprememb študijskega 
programa 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom je Senat Fakultete za naravoslovje in 
matematiko sprejel 
 
6. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe študijskega 
programa 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom, in sicer: 
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 spremembe vpisnih pogojev – uskladitev s klasifikacijskim sistemom Klasius-P-16. 
 
Na predlog Oddelka za fiziko in sklepa Komisije za študijske zadeve glede sprememb študijskega programa 
2. stopnje Fizika je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejel 
 
7. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe študijskega 
programa 2. stopnje Fizika, in sicer: 

 spremembe vpisnih pogojev – uskladitev s klasifikacijskim sistemom Klasius-P-16. 
 
Na predlog Oddelka za fiziko in sklepa Komisije za študijske zadeve glede sprememb študijskega programa 
2. stopnje Izobraževalna fizika je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejel 
 
8. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe študijskega 
programa 2. stopnje Izobraževalna fizika, in sicer: 

 spremembe vpisnih pogojev – uskladitev s klasifikacijskim sistemom Klasius-P-16. 
 
Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo in sklepa Komisije za študijske zadeve glede sprememb 
enopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna matematika je Senat Fakultete za 
naravoslovje in matematiko sprejel 
 
9. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe enopredmetnega 
študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna matematika, in sicer: 

 spremembe vpisnih pogojev – uskladitev s klasifikacijskim sistemom Klasius-P-16. 
 
Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo in sklepa Komisije za študijske zadeve glede sprememb 
dvopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna matematika je Senat Fakultete za 
naravoslovje in matematiko sprejel 
 
10. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe dvopredmetnega 
študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna matematika, in sicer: 

 spremembe vpisnih pogojev – uskladitev s klasifikacijskim sistemom Klasius-P-16. 
 
Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo in sklepa Komisije za študijske zadeve glede sprememb 
študijskega programa 2. stopnje Matematika je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejel 
 
11. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe študijskega 
programa 2. stopnje Matematika, in sicer: 

 spremembe vpisnih pogojev – uskladitev s klasifikacijskim sistemom Klasius-P-16. 
 
Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo in sklepa Komisije za študijske zadeve glede sprememb 
študijskega programa 2. stopnje Izobraževalno računalništvo je Senat Fakultete za naravoslovje in 
matematiko sprejel 
 
12. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe študijskega 
programa 2. stopnje Izobraževalno računalništvo, in sicer: 

 spremembe vpisnih pogojev – uskladitev s klasifikacijskim sistemom Klasius-P-16. 
 
Na predlog Oddelka za tehniko in sklepa Komisije za študijske zadeve glede sprememb enopredmetnega 
študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna tehnika je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko 
sprejel 
 
13. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe enopredmetnega 
študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna tehnika, in sicer: 

 spremembe vpisnih pogojev – uskladitev s klasifikacijskim sistemom Klasius-P-16. 
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Na predlog Oddelka za biologijo in sklepa Komisije za študijske zadeve glede sprememb študijskega 
programa 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom je Senat Fakultete za naravoslovje in 
matematiko sprejel 
 
14. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe študijskega 
programa 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom, in sicer: 

 uvedba novega izbirnega predmeta Okoljska ocena tveganja in zastrupitve okolja. 
 
Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo in sklepa Komisije za študijske zadeve glede sprememb 
enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj (skupni splošni pedagoški modul) je Senat 
Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejel 
 
15. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe enovitega 
magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj (skupni splošni pedagoški modul), in sicer: 

 spremembe učnega načrta izbirnega predmeta E-učenje (kontaktne ure, vsebina, literatura, cilji 
in kompetence, študijski rezultati, metode poučevanja, ocenjevanje, reference nosilca). 
 
Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo in sklepa Komisije za študijske zadeve glede sprememb 
enopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna matematika je Senat Fakultete za 
naravoslovje in matematiko sprejel 
 
16. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe enopredmetnega 
študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna matematika, in sicer: 

 spremembe učnega načrta izbirnega predmeta E-učenje (nosilec, kontaktne ure, vsebina, 
literatura, cilji in kompetence, študijski rezultati, metode poučevanja, ocenjevanje, reference nosilca). 
 
Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo in sklepa Komisije za študijske zadeve glede sprememb 
dvopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna matematika je Senat Fakultete za 
naravoslovje in matematiko sprejel 
 
17. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe dvopredmetnega 
študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna matematika, in sicer: 

 spremembe učnega načrta izbirnega predmeta E-učenje (nosilec, kontaktne ure, vsebina, 
literatura, cilji in kompetence, študijski rezultati, metode poučevanja, ocenjevanje, reference nosilca). 
 
b) Razpis za vpis v podiplomske študijske programe 
 
Na osnovi sklepa Komisije za študijske zadeve glede razpisa za vpis v podiplomske študijske programe v 
študijskem letu 2019/20 je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejel 
 
18. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi razpis za vpis v podiplomske 
študijske programe FNM UM za študijsko leto 2019/20.  
 
K 4. točki: Podiplomski študij 
 
a) Odločanje o predlagani temi doktorske disertacije in predlaganem mentorju  
 
Na predlog Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve, ki je na 35. pisni seji, sklicani dne 12. 12. 2018, 
obravnavala vlogo za prijavo teme doktorske disertacije in strokovna mnenja, je bil sprejet naslednji sklep: 
 
19. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potrdi predlagano 
temo doktorske disertacije z naslovom »Ohranjevalci relacij ekvivalence« kandidatke mag. Gordane Radić 
in predlagano mentorico izr. prof. dr. Tatjano Petek. 
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b) Obravnava in potrditev poročila komisije za predhodno oceno doktorske disertacije ter imenovanje 
komisije za zagovor  
 
Dekan FNM UM je senatorjem predstavil poročila članov komisije za predhodno oceno doktorske 
disertacije. Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
 
20. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru ugotavlja, da so v 
poročilih zapisana mnenja vseh članov komisije za predhodno oceno doktorske disertacije z naslovom 
»Posplošitve markovskih funkcij in njihove inverzne limite« kandidatke Tjaše Lunder pozitivna, zato 
disertacijo sprejme. 
 
21. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru imenuje komisijo za 
zagovor doktorske disertacije z naslovom »Posplošitve markovskih funkcij in njihove inverzne limite« 
kandidatke Tjaše Lunder v naslednji sestavi: 
1. dr. Blaž Zmazek, redni profesor za predmetno področje »matematika« (trajna izvolitev), FNM UM, 
predsednik, 
2. dr. Iztok Banič, redni profesor za predmetno področje »matematika« (trajna izvolitev), FNM UM, 
mentor, 
3. dr. Uroš Milutinović, redni profesor za predmetno področje »matematika« (trajna izvolitev), FNM 
UM, somentor, 
4. dr. Matevž Črepnjak, docent za predmetno področje »matematika« (do 19. 12. 2021), FNM UM 
in FKKT UM, član, 
5. dr. Aleš Vavpetič, izredni profesor za predmetno področje »matematika« (do 14. 2. 2022), FMF 
UL, član, 
6. dr. Zvonko Iljazović, izredni profesor za predmetno področje »matematika« (do 14. 9. 2021), 
Naravoslovno matematična fakulteta, Univerza v Zagrebu, član. 
 
K 5. točki: Soglasja za raziskovalno in pogodbeno delo 
 
Asist. dr. Brina Dojer je oddala vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na FNM UM. Oddelek je podal 
soglasje. 
 
22.  SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan 
izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo asist. dr. Brini Dojer na Fakulteti za naravoslovje in 
matematiko v obsegu do 6 % polnega delovnega časa od 1. 1. 2019 do preklica. 
 
Izr. prof. dr. Nina Šajna je oddala vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na FNM UM. Oddelek je podal 
soglasje. 
 
23.  SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan 
izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo izr. prof. dr. Nini Šajna na Fakulteti za naravoslovje in 
matematiko v obsegu do 6 % polnega delovnega časa od 1. 1. 2019 do preklica. 
 
Doc. dr. Nataša Pipenbaher je oddala vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na FNM UM. Oddelek je podal 
soglasje. 
 
24.  SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan 
izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo doc. dr. Nataši Pipenbaher na Univerzi V Mariboru Fakulteti 
za naravoslovje in matematiko v obsegu do 18 % polnega delovnega časa od 1. 1. 2019 do preklica. 
Prekličejo se soglasja FNM/69 z dne 8.12.2017, FNM/27 z dne 29.06.2018 in FNM/40 z dne 13.9.2018. 
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Doc. dr. Nataša Pipenbaher je oddala vlogo za opravljanje pedagoškega dela na PeF UM. Oddelek je podal 
soglasje. 
 
25.  SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan 
izda soglasje za pedagoško delo doc. dr. Nataši Pipenbaher na Pedagoški fakulteti, v skladu s pravilnikom 
o poračunavanju sredstev. Soglasje se izdaja za študijsko leto 2018/19. 
 
Prof. dr. Mitja Kaligarič je oddal vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na FNM UM. Oddelek je podal 
soglasje. 
 
26.  SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan 
izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo prof. dr. Mitji Kaligariču na Fakulteti za naravoslovje in 
matematiko v obsegu do 20 % polnega delovnega časa od 1. 1. 2019 do preklica. Prekličeta se soglasji 
FNM/44 z dne 13.9.2018 in FNM/71 z dne 12.12.2017. 
 
Prof. dr. Dušan Devetak je oddal vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na FNM UM. Oddelek je podal 
soglasje. 
 
27.  SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan 
izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo prof. dr. Dušanu Devetaku na Fakulteti za naravoslovje in 
matematiko v obsegu do 6 % polnega delovnega časa od 1. 1. 2019 do preklica. 
 
Prof. dr. Franc Janžekovič je oddal vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na FNM UM. Oddelek je podal 
soglasje. 
 
28.  SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan 
izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo prof. dr. Francu Janžekoviču na Fakulteti za naravoslovje in 
matematiko v obsegu do 10 % polnega delovnega časa od 1. 1. 2019 do preklica. 
 
Doc. dr. Tina Klenovšek je oddala vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na FNM UM. Oddelek je podal 
soglasje. 
 
29.  SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan 
izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo doc. dr. Tini Klenovšek na Fakulteti za naravoslovje in 
matematiko v obsegu do 6 % polnega delovnega časa od 1. 1. 2019 do preklica. 
 
Asist. dr. Jure Škraban je oddal vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na FNM UM. Oddelek je podal 
soglasje. 
 
30.  SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan 
izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo asist. dr. Juretu Škrabanu na Fakulteti za naravoslovje in 
matematiko v obsegu do 6 % polnega delovnega časa od 1. 1. 2019 do preklica. 
 
Izr. prof. dr. Sonja Škornik je oddala vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na FNM UM. Oddelek je podal 
soglasje. 
 
31.  SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan 
izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo izr. prof. dr. Sonji Škornik na Fakulteti za naravoslovje in 
matematiko v obsegu do 18 % polnega delovnega časa od 1. 1. 2019 do preklica. Prekličeta se soglasji 
FNM/67 z dne 8.12.2017 in FNM/28 z dne 29.6.2018. 
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Doc. dr. Vesna Klokočovnik je oddala vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na FNM UM. Oddelek je podal 
soglasje. 
 
32.  SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan 
izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo doc. dr. Vesni Klokočovnik na Fakulteti za naravoslovje in 
matematiko v obsegu do 6 % polnega delovnega časa od 1. 1. 2019 do preklica. 
 
Prof. dr. Sandi Klavžar je oddal vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na IMFM. Oddelek je podal soglasje. 
 
33. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da rektor izda 
soglasje za raziskovalno dopolnilno delo prof. dr. Sandiju Klavžarju na Inštitutu za matematiko, fiziko in 
mehaniko v obsegu do 20 % polnega delovnega časa od 1. 1. 2019 do preklica. 
 
Doc. dr. Bojan Hvala je oddal vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na FNM UM. Oddelek je podal 
soglasje. 
 
34.  SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan 
izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo doc. dr. Bojanu Hvali na Fakulteti za naravoslovje in 
matematiko, v obsegu do 6 % polnega delovnega časa od 1. 1. 2019 do preklica. 
 
Doc. dr. Aleš Fajmut je oddal vlogo za opravljanje raziskovalnega dela na FNM UM. Oddelek je podal 
soglasje. 
 
35.  SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan 
izda soglasje za raziskovalno dopolnilno delo doc. dr. Alešu Fajmutu na Fakulteti za naravoslovje in 
matematiko v obsegu do 20 % polnega delovnega časa od 1. 1. 2019 do preklica. 
 
Doc. dr. Aleš Fajmut je oddal vlogo za opravljanje pedagoškega dela na MF UM. Oddelek je podal soglasje. 
 
36.  SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru soglaša, da dekan 
izda soglasje za pedagoško delo doc. dr. Alešu Fajmutu na Medicinski fakulteti, v skladu s pravilnikom o 
poračunavanju sredstev. Soglasje se izdaja za študijsko leto 2018/19. 
 
K 6 točki: Erasmus študenti 
 
Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
 
37. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru predlaga, da se 
število vseh Erasmus študentov (matičnih in pridruženih), ki so izbrali učno enoto, prenese v vpisne 
podatke udeležencev v najavi UE predmetnika v aplikaciji AIPS, Študijski programi. 
 
38. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru predlaga, da se 
Erasmus študenti, ki so izbrali predmete na več kot eni članici, vodijo na vseh izbranih članicah. Posledično 
ti študenti štejejo v kvote vseh članic, na katerih je študent izbral predmet/-e in sicer v sorazmernem 
deležu glede na število izbranih predmetov. 
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K 7 točki: Pedagoški programski svet 
 
Pedagoški programski svet FNM UM 
 
39. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potrdi ustanovitev 
Programskega sveta za pedagoške študijske programe v naslednji sestavi: 
- mag. Alenka Ambrož Jurgec – Srednja gradbena šola Maribor 
- Roman Činč – Gimnazija Murska Sobota 
- Zvonko Kustec – Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 
- Marija Lešer – III. Gimnazija Maribor 
- mag. Ivan Lorenčič – II. Gimnazija Maribor 
- Herman Pušnik – Prva gimnazija Maribor 
- doc. dr. Samo Repolusk – Zavod Antona Martina Slomška Maribor, FNM UM 
- Ludvik Sukič – Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota 
- Boštjan Šeruga – Gimnazija Ptuj 
- prof. dr. Andrej Šorgo – FNM UM 
- prof. dr. Blaž Zmazek – FNM UM 
 
K 8 točki: Razno 
 
40. SKLEP: Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru se seznani s 
pridruženim članstvom v Razvojno inovativni zadrugi poslovnih con medsektorskega krožnega 
gospodarjenja z viri. 
 
Prof. dr. Blaž Zmazek je podal informacijo o vpisnih pogojih na fakultete in razliko med splošno in poklicno 
maturo. 
 
Seja je bila zaključena ob 15. uri. 
 
 

Zapisal 
Mag. Boris Munišič: 

 

 Izr. prof. dr. Mitja SLAVINEC 

 
 
 
 


