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Z A P I S N I K 
 

3. izredne seje Akademskega zbora Fakultete za naravoslovje in matematiko.  
Seja je bila v torek, 13. 10. 2020 ob 13. uri v predavalnici 0/103. 

 
Prisotni:  
- Lista prisotnih članov Akademskega zbora iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev 
je priložena arhivskemu izvodu zapisnika. 
- Lista prisotnih članov Akademskega zbora iz vrst študentov je priložena arhivskemu izvodu 
zapisnika. 

 
Dnevni red: 

1. Volitve predstavnikov študentov v Senat FNM UM 
 
Predsednik AZ FNM UM doc. dr. Bojan Hvala je navzoče pozdravil in preveril sklepčnost. Ugotovil 
je, da je od 73 članov AZ FNM UM iz vrst zaposlenih prisotnih 48 članov, 25 članov se je opravičilo. 
Od 19 članov študentov je bilo 11 prisotnih, 8 se jih je opravičilo, s tem je ugotovljeno, da je 
Akademski zbor Fakultete za naravoslovje in matematiko sklepčen. 
 
K 1. točki: Volitve predstavnikov študentov v Senata FNM UM 
 
Predsednik AZ FNM UM doc. dr. Bojan Hvala je predlagal volilno komisijo za izvedbo tajnih volitev  
v sestavi:  

x doc. dr. Rene Markovič, predsednik 
x izr. prof. dr. Nina Šajna, članica 
x izr. prof. dr. Dominik Benkovič član 
x Boris Munišič, član 
x Anamarija Lakner, članica 

 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
2. SKLEP: Za volitve novih članov Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru se imenuje volilna komisija v sestavi: 

x doc. dr. Rene Markovič, predsednik 
x izr. prof. dr. Nina Šajna, članica 
x izr. prof. dr. Dominik Benkovič član 
x Boris Munišič, član 
x Anamarija Lakner, članica 

 
Predsednik AZ FNM UM doc. dr. Bojan Hvala je pozval predsednika komisije doc. dr. Reneja 
Markoviča, da pojasni potek volitev.  
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Predsednik komisije je razložil, da so se na razpis prijavili trije kandidati. Volijo samo študentje. 
Sledile so tajne volitve, po katerih je predsednik volilne komisije razglasil rezultate volitev. Na 
osnovi le-teh je bil soglasno sprejet naslednji 
 
2. SKLEP: Akademski zbor Fakultete za naravoslovje in matematiko je izvolil Luko Benkoviča, Jašo 
Dimiča in Mo Lipovec za predstavnike študentov v Senatu Fakultete za naravoslovje in 
matematiko. Njihov mandat traja od 18. 10. 2020 do 17. 10. 2021. 
 
Zapisnik o poteku in rezultatih glasovanja na volitvah za člane Senata Fakultete za naravoslovje in 
matematiko Univerze v Mariboru je priložen arhivskemu izvodu zapisnika.  
 
 
 
 
Seja Akademskega zbora FNM je bila sklenjena ob 13:30 uri. 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:       Predsednik AZ FNM: 
Karin Grbec       doc. dr. Bojan Hvala 
 


